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Sammanfattning  
Vid kvinnohuset i Örebro har ett barnprojekt startats där två barnpedagoger utvecklat en 
arbetsmetod som kallas Oasenmodellen. Syftet med studien är att utifrån Oasenmodellens 
arbetsmetod fördjupa kunskapen om (1) hur de centrala behov hos barn som vistas på 
kvinnohus kan mötas, och (2) vad en sådan arbetsmetod kan tillföra barnet. Tolkningsramen 
består av två delar; en teoretisk del och en begreppspresentation. Den teoretiska delen är 
avgränsad till att röra det kognitiva perspektivet vilket ansågs särskilt relevant med tanke på 
hur barnets tankar och uppfattning om sin situation kan raseras och omorganiseras i och med 
ett uppbrott från hemmiljön och en flytt till ett kvinnohus. För att kunna besvara syftet om hur 
barns behov på kvinnohus kan mötas behövdes först en identifiering av vilka centrala behov 
som föreligger för denna specifika grupp av barn, vilka presenteras i den andra delen av 
tolkningsramen. För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod valts med semi-
strukturerade intervjuer som undersökningsmetod och respondenterna består av de 
barnpedagoger som arbetar med barnverksamheten. I studien redogörs för hur en arbetsmetod 
som Oasenmodellen kan möta behov hos barn på kvinnohus genom tre olika teman som 
betecknar följande karaktäristiska särdrag i modellen; den praktiska pedagogikens betydelse, 
individuell följsamhet som grundstruktur och strävan efter kontinuitet. Resultatet visar att en 
arbetsmetod som Oasenmodellen kan möta ett flertal av barns centrala behov såsom rutiner 
och kontinuitet, säkerhet, identifierande av vidare behov, individuellt bemötande utifrån ett 
barnperspektiv och framför allt behovet av giltiggörande av barnets upplevelse. Däremot kan 
inte Oasenmodellen anses aktivt möta barnets behov av relationsstöd. Sammanfattningsvis 
visar studiens slutsats på ett möjligt flöde där en arbetsmetod som Oasenmodellen kan tillföra 
ett intensivt giltiggörande av barnets upplevelse vilket kan skapa förutsättningar för barn som 
vistas på kvinnohus att bearbeta sina upplevelser samt erhålla en ökad kognitiv förståelse.   
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Abstract  
At the Women’s House in Örebro, a children’s project has started where the work method  
“Oasen” [Oasis] model  has been developed by two children’s educationists. The aim of this  
study is, with the “Oasen” model as a starting point, to deepen the knowledge of (1) how to  
meet children’s central needs while staying at a Women’s House and (2) what the “Oasen”  
model may contribute to the children. The theoretical framework consists of a cognitive  
approach to the progress of children experiencing domestic violence and a presentation of  
conceptions concerning children’s needs. It was necessary to identify children’s essential  
needs while staying at a Women’s House, to be able to answer the aim of the study. A  
qualitative research method has been conducted with semistructured interviews as the method  
of data collection. The respondents consisted of the two children’s educationists working with  
the “Oasen” model. The study results in three different characteristic themes, in which the  
children’s needs can be supplied; the significance  of the practical pedagogy, individual  
flexibility as a fundamental structure and striving of continuity. The “Oasen” model can meet  
several of the essential needs, such as; routines and continuity, safety, identification of further  
needs, individual treatment from a children’s perspective and above all; the need of making  
the children’s experience valid. On the contrary, the “Oasen” model cannot be considered   
meeting the needs of relation support. The conclusion drawn by this study shows a possible  
flow where the “Oasen” model may contribute to intensively making children’s experiences  
valid, which enables them to create the necessary conditions to process the violent experience  
and obtain an increased cognitive understanding.  
  
  
Keywords: children, violence, domestic violence, women’s houses [shelters], cognitive  
progress, conception of needs.   
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1. Inledning 
Till kvinnohus runt om i världen kommer kvinnor som brutit upp från misshandel och hot, 
varav många är mammor som har med sig sina barn. Dessa barns situation och behov har 
under lång tid varit näst intill osynliga i forskning och politik då störst fokus varit på kvinnan. 
Barn som upplever våld i familjen börjar nu synliggöras allt oftare, även om arbetet med 
dessa barn hittills inte har fått samma omfattning som arbetet med våldsutsatta kvinnor 
(Eriksson m.fl. 2007:5-6). Att dessa barn hamnat alltmer i fokus har också visat sig i 
lagstiftningen där regeringen föreslår en ändring från att socialtjänsten bör till att de skall 
beakta att barn till våldsutsatta kvinnor kan vara i behov av stöd och hjälp (Prop. 2006/07:38). 
Denna studie kommer att behandla arbetet med de barn som upplevt våld mot sin mamma och 
som tillsammans med henne vistas på kvinnohus.  
 
Ett barn som upplevt våld mot sin mamma har sett, hört eller efteråt märkt att mamman blivit 
utsatt för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Vanligen rör det sig om upprepat våld som 
nästan alltid föregåtts av ett mönster där mannen, som ofta är barnets pappa, ökat sin 
dominans och kontroll av mamman. Under den tiden blir våldet och hotet en del av vardagen 
för mamman och barnen (Mullender 2006:58; McGee 2001:66). I en studie av kvinnor och 
barn som vistats på kvinnojourer i Göteborg framgår att när mamman misshandlas berörs i 
stort sett alltid även barnet. Såväl mammornas som barnens beskrivningar klargör att barnen 
för det mesta uppfattar misshandeln av mamma som något som lika mycket hotar dem själva 
(Almqvist & Broberg 2004:71). Världshälsoorganisationen WHO:s rapport om våld och hälsa 
konstaterar att barn ofta är närvarande när mamma misshandlas av sin partner vilket innebär 
en ökad risk för utvecklande av ett flertal beteendemässiga, emotionella och sociala problem 
(Krug m.fl. 2002:103). Ytterligare en studie av barn till misshandlade mammor visar att det 
föreligger en större risk för bland annat utvecklingsmässiga problem samt risk för att 
föräldrarna inte förmår hjälpa barnet (Christensen 2007:79). Även om inte alla barn med en 
mamma som har blivit misshandlad har lika många eller stora svårigheter så visar åtskilliga 
studier att dessa barn i högre grad än andra löper risk för svårigheter och problem. 
Christensen (a.a.) poängterar att då dessa barn befinner sig i en riskzon kan de behöva en 
särskilt stödjande insats med syfte att försäkra sig om att de får en uppväxt med adekvat 
vuxen hjälp, så att de inte redan som barn fastnar i problem och svårigheter.  

1.1 Problemområde 
Studiens problemområde är begränsat till att dels röra den arbetsmodell som utvecklats av 
barnpedagogerna på kvinnohuset i Örebro och att dels röra de centrala behov hos barn på 
kvinnohus. Det finns ett flertal aspekter som motiverar studien. Barnens situation på 
kvinnohus behöver ytterligare lyftas fram och analyseras, då det ännu inte getts något 
omfattande utrymme för detta i svensk forskning. De barn som kommer med sin mamma till 
ett kvinnohus befinner sig i en unik situation: de bär med sig upplevelsen av att ha levt med 
våld i familjen, de har erfarit ett ofta hastigt och omvälvande uppbrott från sin hemmiljö och 
flyttat till ett kvinnohus vars verksamhet till störst del är inriktad på kvinnan och inte barnet. 
Dessutom kan själva vistelsen på ett kvinnohus betraktas som en parantes i barnets liv, en 
parantes som inte hör till det ”verkliga” livet, vilket ytterligare gör att barnet hamnar i en 
utsatt situation.  
 
Arbetsmodellen Oasen riktar sig till samtliga barn som kommer till kvinnohuset. Det är alltså 
inte någon specifik trauma- eller krisbehandlingsmodell då inte alla barn nödvändigtvis är 
traumatiserade. För barn i kris eller trauma har redan en rad olika interventionsmodeller tagits 
fram, varav modellen Trappan med kris- och traumabearbetande samtal som utvecklats i 
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Rädda Barnens regi fått stort inflytande på de insatser som görs i Sverige (Arnell & Ekbom 
1999). Även ett amerikanskt pedagogiskt grupprogram för barn till missbrukande föräldrar, 
Children Are People too (CAP), har omarbetats och spridits som intervention i landet 
(Eriksson 2007:219). Oasenmodellen skiljer sig således från dessa interventioner då den har 
en annan typ av målgrupp.  
 
Dessutom kan studien stå som ett exempel för hur kvinnohuset i Örebro valt att utveckla sitt 
arbete med barn som upplevt våld.  

1.1.1 Studiens syfte  
Syftet med studien är att utifrån Oasenmodellens arbetsmetod fördjupa kunskapen om:  
 
 (1) hur de centrala behov hos barn som vistas på kvinnohus kan mötas, och  
 
 (2) vad en sådan arbetsmetod kan tillföra barnet. 
 
För att kunna besvara syftet behövs dels en identifiering av vilka centrala behov som 
föreligger för barn som vistas på kvinnohus (se 2.2) och dels en fördjupning och analys av 
Oasenmodellen som arbetsmetod. Detta syfte rymmer inslag av generell kunskapsproduktion i 
och med en identifiering av barnens centrala behov och en analys av vad en arbetsmetod som 
Oasenmodellen kan tillföra barnet. 

1.2 Bakgrund: Örebromodellen och Oasen 
Kvinnohuset i Örebro, vars barnverksamhet är utgångspunkt för denna studie, skulle enligt 
Eduards (2002:101) kunna karaktäriseras som att ställa den individuella kvinnan i fokus. 
Andra jourer i Sverige anses istället ha en mer grupporienterad hållning och ett tydligare 
samhällsperspektiv. Kvinnohuset i Örebro håller också professionalitet mycket högt vilket gör 
att verksamheten kan ses som en egen modell; Örebromodellen.  
 
Kvinnohuset i Örebro är en ideell förening, men de som arbetar med kvinnorna är utbildade 
socionomer (a.a. 91-95). De driver en verksamhet där våldsutsatta kvinnor kan få stöd, råd 
och professionell hjälp och erbjuder även ett skyddat boende med plats för åtta kvinnor med 
eller utan barn (Kvinnohuset i Örebro 2007). Kvinnohusets så kallade Örebromodell 
kännetecknas av ett genomtänkt och individanpassat förhållningssätt till de kvinnor som 
kommer. Det består exempelvis i att verksamheten har en känd adress, bestämda öppettider, 
att personalen kan bistå kvinnan med hjälp att kontakta kommunen och att de informerar om 
lagar och regler. De anser att det är viktigt att kvinnorna själva ska kunna argumentera för sin 
sak istället för att gömma sig. På grund av att professionalitet värdesätts finns risk att 
föreningsprincipen krockar med de kvinnojourer som har krav på löneanställda. Kvinnohuset i 
Örebro kan i det sammanhanget ses som ett intressant exempel på utmaning av principen om 
ideellt arbete. Föreståndaren har konsekvent nekat obetalda insatser och styrelsen har till och 
med ändrat stadgarna för att kommunen inte skall kräva gratis arbete. Problemet är att 
kvinnohuset kan komma på kollisionskurs med ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer 
och tjejjourer i Sverige) som värnar om det ideella arbetet som en grund i jourarbetet, men av 
andra anledningar än kommunen. Ännu en nackdel med att arbeta i föreningsform är att 
anslagen betalas ut årligen vilket försvårar ett långsiktigt tänkande och planerande (Eduards 
2002:91-95). Verksamheten finansieras till störst del av Örebro kommun, men även med hjälp 
av bidrag från landstinget och fondmedel (Kvinnohuset i Örebro 2006a). 
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Sedan en längre tid tillbaka har Kvinnohuset i Örebro haft tankar om att starta ett barnprojekt. 
Från början fanns förslag om att samarbeta med Karlskoga-jouren, vilket dock inte stöttades 
av ROKS (Eduards 2002:92). Mellan 1994 – 1995 fanns ett barnprojekt som efter ett års tid 
fick avslutas på grund av pengabrist. Kvinnohuset har under de senaste åren haft en 
barnskötare samt en förskolelärare anställda genom en arbetsmarknadsåtgärd, men då dessa 
endast fått stanna sex månader på samma arbetsplats har inte barnen kunnat erbjudas 
kontinuerligt stöd (Kvinnohuset i Örebro 2006b). Under 2006 utlyste regeringen drygt 75 
miljoner kronor till insatser för våldsutsatta kvinnor och barn. Anslaget fördelades av 
länsstyrelserna och kvinnohuset i Örebro beviljades två barnpedagogtjänster. I oktober 2006 
projektanställdes två pedagoger för ett års tid (Kvinnohuset i Örebro 2006a).  
 
Till kvinnohuset kommer i genomsnitt cirka 40 barn per år som blir boende tillsammans med 
sin mamma. De senaste tre åren har antalet boende barn inte understigit 50 (a.a.). För dessa 
barn har de två barnpedagogerna tillsammans startat barnverksamheten Oasen och utvecklat 
en arbetsmodell med en projektbeskrivning som grund, vilken utvecklats av medlemmar i 
kvinnohusets styrelse. Projektbeskrivningen står för de yttre ramarna för verksamheten medan 
barnpedagogerna själva fyllt innehållet i verksamheten (Kvinnohuset i Örebro 2006b).  
 
Kvinnohusets värdesättning av professionalitet präglar även barnpedagogernas arbetssätt och 
arbetsmodell. De är båda utbildade specialpedagoger och har lång erfarenhet av bland annat 
skola och barnomsorg. De framhåller vikten av ett professionellt förhållningssätt gentemot 
både barn, mammor och myndigheter.  

1.3 Definitioner 

1.3.1 Definition av barn som upplever våld 
Ett begrepp som blivit alltmer etablerat är barn som vittne till våld, vilket kan ha både för- och 
nackdelar. En fördel är att barnets utsatta position pekas ut medan en nackdel är att termen 
”vittne”  kan leda tankarna till att barnet står utanför händelsen ifråga och endast iakttar. Att 
barn blir vittnen till våld betyder dock inte att de är utomstående betraktare (Eriksson 2007:8). 
Margareta Hydén (1995 i Eriksson 2007:8) menar att det är en psykologisk omöjlighet att inta 
en sådan position inför en händelse som är en del av barnets egen livsmiljö. Hon använder 
begreppet ”delaktiga vittnen” i en situation som barnen inte själva valt eller ansvarar för, men 
som de på något sätt måste förhålla sig till. Eriksson (2007:9) använder i första hand 
begreppet barn som ”upplever våld” då den kunskap som idag finns om barnets situation är 
att jämföras med psykisk misshandel, vilket är något som upplevs. Med anledning av 
ovanstående resonemang är det begreppet ”barn som upplever våld” som används i denna 
studie (jfr SOU 2006:65, 95-96). Eftersom de barn som studien berör vistas på kvinnohus 
tillsammans med sin mamma kan även begreppet ytterligare preciseras med barn som 
upplever våld mot mamma.  

1.3.2 Definition av behovsbegreppet 
I förevarande studie förekommer frekvent begreppet barns behov. Det finns en risk med att 
använda begreppet behov då det kan uppfattas som alltför absolut och slagkraftigt. Bergmark 
(1998) diskuterar kring behovsbegreppet och menar att en hänvisning till behov vinner en 
större moralisk tyngd inom politiken istället för de närliggande begreppen önskemål eller 
nytta och att begreppet därför ofta används i socialpolitiska sammanhang. Bergmark menar 
vidare att behov är ett komplext begrepp att definiera då dess innebörd innehåller en mängd 
olika dimensioner som exempelvis skillnaden mellan absoluta och relativa behov. Dessutom 
blir begreppet ännu mer komplext då det är mycket kulturbundet (a.a. 69-86). Trots den 
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tolkningsproblematik som följer med behovsbegreppet har det i denna studie använts på grund 
av att likvärdiga begrepp ej varit användbara fullt ut. I och med socialtjänstens 
implementering av den nya arbetsmetoden BBIC (Barns Behov I Centrum) har 
behovsbegreppet aktualiserats inom socialt arbete. De olika behovsområdena är framtagna 
utifrån engelsk forskning och ett av de centrala behoven är känslo- och beteendemässig 
utveckling (Dahlberg & Forssell 2006:46-47). Denna definition och avgränsning av 
behovsbegreppet är vad som används i förevarande studie, men med fokus på den kognitiva 
utvecklingen. Begreppet behov betecknar här något som barnet kan behöva och som kan 
gynna barnets utveckling, men som inte är något absolut. 
 

2. Tolkningsram 
Tolkningsramen består av två delar; en teoretisk del och en begreppsdefinition. Den teoretiska 
delen är författad med den kognitiva teorin som utgångspunkt och beskriver den kognitiva 
process som barnet kan genomgå under upplevelsen av våld i familjen. Då studien handlar om 
barn som upplevt våld är det av vikt att kunna tolka resultatet mot hur barnets process kan 
förklaras med hjälp av teori. Den teoretiska delen är avgränsad till att röra det kognitiva 
perspektivet, då det ansågs särskilt relevant med tanke på hur barnets tankar och uppfattning 
om omvärlden kan raseras och omorganiseras i och med ett uppbrott från hemmiljön och en 
flytt till ett kvinnohus. För att kunna besvara syftet om hur barns behov på kvinnohus kan 
mötas behövs en identifiering av vilka centrala behov som föreligger för denna specifika 
grupp av barn, vilka presenteras i den andra delen. Dessa behov kännetecknar snarare faktorer 
som kan gynna barnets fortsatta utveckling (jfr Carter m.fl. 2003:185) än några absoluta 
behov. 

2.1 Den kognitiva processen hos barn som upplever v åld 
En stor andel barn som upplever våld mellan sina föräldrar erfar också en försämrad 
utveckling. Det kan vara sociala, emotionella, kognitiva och fysiska begränsningar som 
allvarligt kan försämra barnets förmåga att tillgodogöra sig de attityder, färdigheter och 
insikter som är nödvändiga för en framtida funktion som bland annat en adekvat partner och 
förälder (Carter m.fl. 2003:185). Vad gäller kognitiva begränsningar kan det röra sig om 
begränsad förmåga till lärande, varseblivning, tänkande, tolkning, minne, fantasi och 
symboler. De kognitiva teoriernas fokus ligger på hur människans tankeprocesser är 
uppbyggda och hur de utvecklas, hur de påverkar uppfattningen och förståelsen av omvärlden 
samt hur allt detta slutligen påverkar beteendet. Det anses lika viktigt att veta hur människor 
tänker som vad de tänker. Ett kognitivt synsätt på individen innefattar rationalitet och 
medvetenhet där människan konstruerar sin bild av världen utifrån sina erfarenheter (Hwang 
& Nilsson 2003:45).  
 
Barn strävar efter att kognitivt förstå anledningar till föräldrarnas konflikt och försöker 
samtidigt hantera rollen som ”problemlösare”. När föräldrarna bråkar försöker barnen att 
utvärdera vad som händer (konfliktens innehåll), hur allvarligt det är (hot) och huruvida de 
har gjort något som kunnat orsaka konflikten/våldet (skuldbeläggning). Dessutom har många 
barn en upplevelse av kontroll, det vill säga en tro om att de själva kan stoppa föräldrarnas 
konflikt. Barn i skolåldern har ofta en orealistisk uppfattning om deras konfliktkontroll vilket 
kan leda till skuldkänslor i de fall de inte gör något för att stoppa våldet. Samtidigt kan mindre 
barn befinna sig i interaktion mellan att skuldbelägga sig själva, att de är orsaken till pappans 
våld och att samtidigt ha en liten eller ingen kontroll över situationen, att de inte kan göra 
något åt saken (Kerig 2003:158-159). Barns skuldbeläggning kan alltså ses utifrån ett 
kognitivt perspektiv. 
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Ett barn som lever med våld i familjen upplever ofta en tystnad kring problematiken. Det som 
sker mellan föräldrarna uppfattas som tabu inom familjen och gör att varken barnet, mamman 
eller våldsverkaren kan prata om problemet. Familjerelationerna präglas således av tystnad. 
Genom att våldet blir något hemligt som det inte kommuniceras om är det vanligt att barnet 
till en början normaliserar våldet och förnekar att det skulle vara något onormalt. För många 
barn är en våldsrelation mellan mamma och pappa den enda familjeverklighet de upplevt. 
Våldet är något som ”ska” finnas med i vardagen och en normalisering kan ”skydda” barnet 
från att kognitivt förstå att något är fel i familjen (Peled 1998:403-405).  
 
En annan svårighet som barnet får bära på är relationen till pappan i de fall då det är han som 
är våldsutövare. Å ena sidan kan barnet uppfatta pappan som kärleksfull och fokusera på hans 
goda sidor och å andra sidan kan barnet hata pappan för att inte bry sig om familjen och vara 
övertygad om att pappan kan döda resten av familjen. Att leva med dessa ytterligheter kan 
vara så svårt att barnet väljer en tolkning (Cater 2004:28).  
 
Det är inte bara inom familjen som det råder tystnad kring våldsproblematiken, utan även i 
samhället. Den rådande tabun gör att barnet sällan finner ett forum där han eller hon kan 
berätta om sina upplevelser. Kerig (2003:158-159) menar att barn som upplever våld ofta gör 
olika negativa tankekonstruktioner som att bygga upp en känsla av skuld och skam på grund 
av att barnet kommer från ett våldsamt hem. Samhällets uppfattning om att våld inom 
familjen är tabu leder också till känslor av isolering och ensamhet.  
 
Leira (1990 i Eriksson 2007) menar att på grund av att våldet är tabu bär barnet på ett 
tabuiserat trauma. Tabut betyder att barns trauman blir gömda och osynliga både för 
omvärlden och för dem själva. Om det inte går att få bekräftelse på att något hänt äger 
upplevelsen ingen giltighet. Tabut innebär med andra ord att barn som upplever våld mot 
mamma får begränsade möjligheter att förstå, tolka och bearbeta det de varit med om (a.a. 9). 
Under förhållanden av traumatiska upplevelser är framför allt yngre barn som ännu inte börjat 
skolan benägna att skapa förvrängda uppfattningar om sin omgivning, vilket kan skapa en 
kognitiv förvirring. Ofta kan dessa missuppfattningar, det vill säga den kognitiva förvirringen, 
innehålla sådana förvrängda bilder som i sig själva kan vara traumatiserande och generera 
ytterligare psykisk stress. Detta visar ytterligare att barns förmåga till att tänka förnuftigt, 
både under en tid av trauma och även efteråt, är hämmat (Kerig 2003:158-159).  
 
Almqvist & Broberg (2004:71) menar att i de familjer där barnet inte sett så mycket våld, 
alternativt inte reagerat på ett traumatiskt sätt, kan mammans beslut att lämna pappan och 
flytta till ett kvinnohus vara lika svårt att förstå och hantera som att pappa hotade eller slog 
mamma. I vissa fall kan därför flytten till ett kvinnohus utgöra ett trauma i sig. Peled 
(1998:402-412) menar att för de barn som normaliserat våldet och tolkat det som ”normalt” 
blir en flytt till ett kvinnohus den faktor som kan leda till en förändring av barnets 
medvetande om våldet. Även om exempelvis ett polisbesök kan bortförklaras av barnet så kan 
inte en flytt göra det. Ofta är flytten till kvinnohuset brådskande och något som sker plötsligt 
utan att barnet förvarnats. När barnet anländer till kvinnohuset tillsammans med sin mamma 
har det inte bara lämnat pappan, utan också sitt hem, sitt rum, sina saker och hela sin bekanta 
omgivning. Om säkerheten kräver är det heller inte alltid möjligt för barnet att gå till sin 
vanliga skola. Allt detta kan leda till ett kognitivt kaos, då dels en förändring av barnets 
normalisering av våldet måste ta form och dels alla omvälvande faktorer som medföljer en 
flytt av detta slag. 
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2.2 Behovsbegrepp  
Som tidigare nämnts är följande begrepp föremål för centrala behov som barn på kvinnohus 
anses ha. Det är av vikt att åter poängtera att följande behov inte skall ses som absoluta och 
heller inte de enda förekommande behoven. Däremot är det dessa som visat sig vara centrala i 
tidigare forskning och som kan tänkas gynna barnets fortsatta utveckling.  

2.2.1 Giltiggörande 
Om barnets våldsupplevelse är tabuiserad får barnen bära på katastrofhemligheter, de 
upplever sig ensamma och har en bild av sig själva som ”problemet” vilket medför skuld och 
skam (Leira 1990 i Eriksson m.fl. 2007:11). Den sociala isoleringen, tystnadens kultur och 
familjehemligheten förhindrar att livssituationen i familjen blir upptäckt av andra (Metell 
2001:16). Så länge den tabuiserade upplevelsen förblir ogiltigt för barnet och omvärlden kan 
barnet varken bearbeta vad det varit med om eller hitta strategier för att hantera sin 
livssituation. Det är därför centralt att barnet får sina upplevelser bekräftade och giltiggjorda 
(Leira 1990 i Eriksson m.fl. 2007:11-12). Ogiltigförklaringen eller tabut kan ses som en 
kraftfull process vilken endast kan motarbetas genom en lika kraftfull giltigförklaring 
(Persson 1998 i Metell 2001:16). Detta giltiggörande arbete är kognitivt, men har också en 
social sida som både förutsätter och leder till ett känslomässigt arbete (Leira 1990 i Eriksson 
m.fl. 2007:11-12). Det kognitiva arbetet kan exempelvis innebära att hjälpa barnet bryta dess 
skuld- och skambelagda tankemönster.  

2.2.2 Rutiner och kontinuitet 
I många fall är en separation eller skilsmässa förutsättningen för att våldet stoppas. Samtidigt 
innebär en separation på grund av att barnets pappa misshandlar mamma en rad olika 
händelser som barnet måste hantera. Barn behöver då information på sin nivå om vad som 
skall hända med dem så att livet blir lite mer förutsägbart (Barnardos m.fl. 1998 i Eriksson 
m.fl. 2007:13). Uppbrottet hemifrån och en ofta hastig och omvälvande flytt till ett kvinnohus 
kan medföra ett kognitivt kaos varför rutiner och struktur i vardagen gynnar bearbetningen av 
barnets kaotiska inre. Barnet behöver veta var det befinner sig och varför. Dessutom är det 
viktigt att försöka upprätthålla sådana vardagsrutiner som förekom innan flytten till 
kvinnohuset (Peled 1998:412). För att ytterligare öka något av förutsägbarheten och 
kontinuiteten är det betydelsefullt att låta barnet se en början, en mittpunkt och ett slut på 
kvinnohusvistelsen (Överlien 2001:13). För att barnet skall kunna återgå till ett mer ”normalt” 
liv så snart som möjligt är det också viktigt att boendetiden hålls så kort som möjligt och att 
ett eget boende för mamman och barnet eftersträvas. Barnet behöver komma tillbaka in i 
vanliga vardagsrutiner som att gå i skolan och kunna umgås med vänner. En lång boendetid 
har visat sig vara negativ för barnet (Almqvist & Broberg 2004:83).  

2.2.3 Säkerhet 
Barn riskerar att uppleva pappas våld mot mamma och själva utsättas för våld både under och 
efter skilsmässan/separationen (Fleury m.fl. 2000 i Eriksson m.fl. 2007:13). En del män 
trappar då upp våldet och själva separationsfasen kan innebära en högre risk för våld (Edleson 
1999; Hester & Radford 1996 i Eriksson m.fl. 2007:13). Risken för att barn ska uppleva våld 
kan med andra ord i vissa fall öka i samband med en separation. Den första svenska studien 
av mäns våld mot kvinnor visar bland annat att hot, våld och olika former av trakasserier mot 
mödrar ofta förekommer i samband med barnens umgänge med fäderna (Lundgren m.fl. 2001 
i Eriksson m.fl. 2007:13). Även risken för våld direkt mot barnen kan i vissa fall öka efter en 
separation. Tidigare kan mamman ha gått emellan då pappan varit våldsam mot barnen, men 
efter separationen finns kanske ingen annan vuxen närvarande då barnen träffar pappan 
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(Eriksson m.fl. 2007:14). Mot bakgrund av detta föreligger ett behov av att allt hjälparbete 
med barn som lever med våld i familjen också innefattar en bedömning av barnets säkerhet. 
En viktig hjälpform är att skydda barn mot mer våld och skador. När vi inte ser våldet, när vi 
omdefinierar det till något som inte är så allvarligt eller inte ser de konsekvenser som våldet 
kan ha för barnens liv och utveckling, så ser vi inte nödvändigheten av att tillförsäkra barnen 
ett tryggt liv. Den hjälp som barnen först och främst behöver är att få slut på våldet (Steinsvåg 
2007:155-156). Det har också framkommit att barnet inte nödvändigtvis tycker att det är 
viktigast att bo hemma utan snarare prioriterar att bo tryggt (Solberg 2007:33). Om 
hjälparbetet med barnen främjar säkerhetsaspekten så skapas förutsättningar för en trygg 
utveckling (Steinsvåg 2007:158). 

2.2.4 Relationsstöd 
Ett av de kunskapsområden där forskningen under de senaste årtiondena påtagligt förbättrat 
förståelsen av barn som upplevt våld gäller barns relation till sina föräldrar och hur relationen 
påfrestas av att utsättas för våld (Almqvist & Broberg 2004:11, 82). En av slutsatserna i 
Almqvist & Brobergs studie är att behandlingsformer behöver utvecklas och erbjudas till 
mammor och barn för att förbättra relationen och samspelet dem emellan. En annan studie 
som indikerar ett behov av relationsstöd refererar Humphreys & Stanley (2006) till. Där skall 
samtliga mödrar ha svarat att deras föräldraskap har försämrats till följd av våldet. De menar 
att ångest och depression har hindrat dem från att tillförse barnen en adekvat omsorg och att 
det varit mannens behov som fått komma i första hand. Barnens behov av uppmärksamhet och 
lek har inte kunnat bli bemött på ett tillfredsställande sätt (a.a. 29). Leira (1990 i Metell & 
Lyckner 2007:102) menar att relationsarbete mellan barnet och mamman är av stor vikt för att 
kunna dela skammen och minska tabuiseringen. Relationen mellan mamma och barn är 
således viktig att arbeta med för att barnet skall kunna tillförsäkras adekvat omsorg och en 
fortsatt positiv utveckling. Cater (2007) fokuserar på hur barnets tolkning av pappan kan se ut. 
Barnets känslomässiga lidande kan bestå i den svåra erfarenheten som barnet har av sin 
pappa. Lidandet kan också bestå i en smärtsam tolkning av sig själv, då självförståelsen är 
kopplad till identifiering med pappan (a.a. 47). Detta kan betyda att barnet är i behov av stöd i 
både tolkning, identifiering och relation med pappan.  

2.2.5 Identifierande av vidare behov 
Almqvist & Brobergs (2004:81) studie resulterade bland annat i att belysa vikten av att barn 
som kommer till kvinnohus behöver få sina behov identifierade och om vidare behov 
föreligger skall kvalificerad behandling kunna erbjudas. Ett flertal studier, både svenska och 
internationella, visar att det är vanligt förekommande att barn som upplevt våld uppvisar 
symtom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSS) (Almqvist & Broberg 2004:44-55; Ekbom & 
Landberg 2007:118-119; Jarvis & Novaco 2006:1046-1059 m.fl.). PTSS är en av våldets 
möjliga påföljder som är viktig att följa upp och där identifiering av barnets vidare behov är 
angelägen. För att det skall vara möjligt att erbjuda kvalificerad behandling behöver 
barnpsykologer och barnläkare vara knutna till kvinnohusens verksamhet. Det är också 
angeläget att akuta insatser kan fullföljas av samma personal efter att barnet lämnat 
kvinnohuset (Almqvist & Broberg 2004:81).   

2.2.6 Individuellt bemötande utifrån ett barnperspe ktiv 
Till samtliga ovan nämnda behov bör ett individuellt barnperspektiv prägla verksamheten vid 
kvinnohuset. Enligt barnkonventionen har barn rätt till särskilt skydd, rätt till delaktighet i alla 
processer som påverkar deras liv samt rätt till en rättvis del av samhällets resurser (Oranen 
2007:83). Verksamhet och lokaler i kvinnohus runt om i Sverige når sällan upp till att 
efterleva ett barnperspektiv, särskilt i jämförelse med hur exempelvis barnmedicinska och 
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barnpsykiatriska avdelningar är inredda idag. Barnverksamhet i kvinnohus bör säkras och 
tillföras nödvändiga resurser så att barnens behov kan tillgodoses (Almqvist & Broberg 
2004:84). Det är också viktigt med ett individuellt bemötande i arbetet med barn. Solberg 
(2007:37) framhåller att hjälpen för barn bör ta utgångspunkt i den individuella situation som 
barnet befinner sig i - så som de själva upplever och tolkar den. Cater (2007:49) diskuterar 
också kring de individuella variationerna i barns tolkning och förståelse av pappans våld mot 
mamma. I och med att barnen verkar förstå sitt offerskap på så olika sätt behöver 
hjälpinsatsen för barnen, i största möjliga grad, utformas utifrån barnets egen förståelse av sin 
situation.  
 

3. Metod 
För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod valts med semi-strukturerade intervjuer 
som undersökningsmetod. Då tyngdpunkten ligger på djup snarare än mängd, på ord snarare 
än numerisk data och på tolkning snarare än objektiv mätning stod den kvalitativa ansatsen 
som given (Bryman 2002:79, 249). Studien kan till viss del betraktas som en fallstudie och till 
en viss del även betraktas som en formativ utvärdering. Då det är ett enda fall, en specifik 
verksamhet och arbetsmodell som studeras kan studien ses som en fallstudie (a.a. 73). Den 
kan också ses som en typ av formativ utvärdering, vilken ofta utförs som ett första inledande 
steg i en utvärderingsprocess och löper samtidigt som projektet pågår (Marlow 2001:38). 
Oasenmodellen har ännu inte utvärderats och studien kan därför delvis ses som en formativ 
utvärdering. Dock är inte syftet med studien att bidra med någon inledande utvärdering utan 
intentionen är att studien, genom att utgå från en specifik arbetsmodell, ska kunna generera 
någon form av generaliserbar kunskap om hur barns behov på kvinnohus kan mötas och vad 
det kan tillföra barnet. 

3.1 Litteraturanskaffning 
Litteraturinsamlingen genomfördes till störst del på Örebro universitetsbibliotek med hjälp av 
följande databaser: Voyager; Örebro universitetsbiblioteks databas, Libris, nationell databas 
för universitets- och specialbibliotek, Kvinnsam; specialdatabas för kvinno-, mans- och 
genusforskning samt Elin@Örebro, artikeldatabas på universitetsbiblioteket i Örebro. De 
nyckelsökord som använts är barn, familj, våld och kvinnohus i Voyager, Libris och 
Kvinnsam. Dessutom förekom sökningar på kognition som enskilt sökord. I Elin@Örebro, 
som ger utländska artiklar i fulltext, användes children, domestic och violence samt även en 
förfinad sökning med cognitive som tillägg. Vid samtliga sökningar har trunkering använts. 
Vidare har litteratur anskaffats genom att söka rätt på vissa originalkällor som refererats i 
genomgångna böcker och artiklar och därtill har litteratur även tillhandahållits av handledaren 
som forskar inom ämnesområdet.   

3.2 Urval 
Då studiens syfte är att utifrån Oasenmodellens arbetsmetod fördjupa kunskapen om hur 
behov kan mötas hos barn som vistas på kvinnohus är urvalet av respondenter gjort utifrån ett 
tillgänglighetsurval. Oasenmodellen har utvecklats av barnpedagogerna på kvinnohuset i 
Örebro och då arbetsmetoden endast används där blev de två barnpedagogerna studiens 
respondenter, vilka tillsammans deltog i två semi-strukturerade intervjuer. 

3.3 Konstruktion av intervjuguide 
Innan intervjuguiden utformades erhölls förkunskap i ämnet genom att arbeta fram studiens 
tolkningsram. Sådan förkunskap är viktig för konstruerandet av en intervjuguide (Kvale 
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1997:91). Som undersökningsmetod valdes semistrukturerade intervjuer där jag som 
intervjuare har en lista över förhållandevis specifika teman som skall beröras, men där 
respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma 
i den ordning som de är nedskrivna och intervjuaren får ställa frågor som inte ingår i 
intervjuguiden om de knyter an till något som respondenten sagt (Bryman 2002:301). De 
teman som formulerats har kopplats till studiens syfte och tolkningsram. Varje tema har olika 
följdfrågor som stöd för mig som intervjuare. Intervjuguiderna utformades med en vid 
inledande fråga, för att sedan låta intervjun smalna av och bli mer kärnfull.  
 
I den första intervjuguiden är det inledande temat innehåll i barnprojektet där 
barnpedagogerna ombads att fritt berätta om deras verksamhet för att undvika att styra 
respondenterna. Det första temat har sin utgångspunkt i syftet att fördjupa kunskapen om 
Oasenmodellen som arbetsmetod. Nästa tema formulerades utifrån samtliga behovsbegrepp 
som framtagits, där motivet var att undersöka hur deras arbetsmetod möter de generella behov 
som barn på kvinnohus har. Den andra intervjuguidens första tema är barnens behov, så som 
de själva identifierar dem. I det andra temat ligger fokus på förändring och processer hos 
barnet under vistelsen på kvinnohuset, vilket framtagits mot bakgrund i den kognitiva process 
som beskrivs i tolkningsramen. Det tredje och fjärde temat rör själva Oasenmodellen och dess 
eventuella påverkan av den så kallade Örebromodellen, vilken beskrivs i inledningen. Dessa 
teman är tänkta att bidra med en ytterligare fördjupning av Oasenmodellen som arbetsmetod.  

3.4 Intervjugenomförande 
De två respondenterna kontaktades via e-post där syftet med studien beskrevs samt önskemål 
om två intervjutider. De teman som formulerats översändes innan den första intervjun. 
Intervjuerna ägde rum måndagen den 23 april mellan klockan 13.30-15.00 samt onsdagen den 
25 april mellan klockan 13.00-15.00. Båda intervjuerna hölls på kvinnohuset i Örebro där 
samtalen spelades in för att inte förlora värdefull information. Respondenterna, det vill säga 
de två barnpedagogerna, närvarade vid båda intervjutillfällena.  

3.5 Databearbetning och analys 
Intervjuerna transkriberades ordagrant men de flesta pauser, betoningar i intonation och 
emotionella uttryck har inte återgivits i utskriften. Detta på grund av att studien inte har som 
syfte att analysera sociolingvistik eller psykologi (jfr Kvale 1997:156). Endast i de fall som 
det ansetts vara av vikt för att förstå sammanhanget har detta återgivits. Efter transkribering 
följde meningskategorisering som analysmetod (a.a. 178-180). Som ett första steg användes 
de behovsbegrepp som formulerats i tolkningsramen som kategorier för analys. Därigenom 
kunde sådant material som inte ansågs relevant för studien sållas bort. I dessa kategorier 
söktes det efter centrala och för Oasenmodellen karaktäriserande särdrag, varav tre tydliga 
genomgående teman kunde utkristalliseras. Ytterligare en kategorisering följde för att placera 
in rätt material under respektive tema. Därefter följde en typ av meningskoncentration där 
långa uttalanden komprimerades till att bli mer kärnfulla (a.a. 171). I de citat som sedan 
återgivits i studien har talspråket justerats något vilket inte bara underlättar läsningen utan 
också ger rättvisa åt respondenten eftersom talspråk kan upplevas som osammanhängande och 
rörigt (a.a. 158). Vidare analyserades materialet utifrån tre centrala teman som identifierats i 
Oasenmodellens arbetsmetod. 
 
Tolkningsramen är studiens analysverktyg och består av två delar; en teoretisk del och en 
begreppspresentation och ligger som grund för studiens analys. För att kunna besvara syftet 
om hur barns behov på kvinnohus kan mötas behövdes först en identifiering av vilka centrala 
behov som föreligger för denna specifika grupp av barn, vilka presenteras i tolkningsramen. I 
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ett fall krävdes en form av operationalisering, det vill säga ett framtagande av lämplig 
indikation som kännetecknar det begrepp som skall undersökas (jfr Bryman 2002:78). Det 
begrepp som operationaliserats är ”giltiggörande” vilket också i studien innefattar barnets 
behov av bekräftelse och att lyfta skuld och skam. De behovsbegrepp som identifierats bidrar 
till generell kunskapsproduktion och utgör den del av tolkningsramen som kan användas för 
att kunna analysera hur en arbetsmetod som Oasenmodellen kan möta barns behov. 
Tolkningsramen har också använts för att utforma teman i studiens intervjuguider.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Studiens validitet kan här bedömas utifrån hur studien lyckas fånga det som undersöks och i 
vilken grad som respondenterna kan ha svarat sanningsenligt. Då syftet är att utgå från 
Oasenmodellen som arbetsmetod och att urvalet skett utifrån ett tillgänglighetsurval bestående 
av de två barnpedagoger som utvecklat och nu arbetar med Oasenmodellen kan jag säga att 
jag undersökt rätt grupp av personer och på så vis lyckats fånga det jag vill undersöka. Som 
ett inledande skede i den första intervjun gav barnpedagogerna en grundlig och utförlig 
beskrivning av hur arbetet går till och vad Oasenmodellen innehåller, helt utan vinklade 
frågeställningar. Detta kan medföra validering då respondenterna fick tala fritt om 
verksamheten utan att bli ”styrda” till att svara ”rätt”. Att de båda deltog samtidigt under 
intervjuerna skulle också kunna öka sanningsenligheten. Det finns dock alltid en risk att när 
personer ”vurmar” för en specifik verksamhet så kan den förskönas, vilket bör beaktas i 
studien. För att ytterligare stärka validiteten skulle en triangulering (jfr Bryman 2002:260) 
vara att föredra. Intentionen var att ta del av den projektdagbok som skrivits löpande sedan 
verksamhetens start i syfte att stärka validiteten. Dessvärre gavs det ej möjlighet till detta, 
varför det kan ses som en validitetsbegränsning. Efter den utförda tematiseringen av 
intervjumaterialet samt efter färdigställd resultat-, analys- och slutsatsdel, översändes detta till 
respondenterna för respondentvalidering (a.a. 259).  
 
Studiens reliabilitet kan här bedömas utifrån den noggrannhet som studien genomförts på. 
Teoretiska utgångspunkter och tolkningsram skall ha ett tydligt samband med både syfte och 
intervjuguide. I denna studie har tolkningsramen utgjort grunden för intervjuguiderna och 
teorin med efterföljande begreppspresentation har motiverats med hjälp av studiens syfte. 
Tillförlitligheten kan ytterligare stärkas genom att noggrant presentera metoden för studien, 
vilket också eftersträvats. Dessutom bör forskaren inneha ett kritiskt granskande 
förhållningssätt, vilket i studien kan påvisas genom att olika delar av resultatet granskats och 
jämförts med varandra med intentionen om att inte använda några lösryckta citat från varken 
intervjumaterial eller tidigare forskning. Det har också uppmärksammats vissa luckor i 
forskningen vilka presenteras under studiens slutdiskussion.  

3.7 Etik och metoddiskussion 
Ett av de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2007:7) framtagit är 
informationskravet. Respondenterna skall informeras om syftet med studien, vilket gjordes 
både i förväg via e-post och innan intervjusessionen påbörjades. Ytterligare ett 
forskningsetiskt krav är att ta hänsyn till konfidentialiteten (a.a. 12). Respondenterna var noga 
med att aldrig nämna några av de boende på kvinnohuset vid namn utan talade om dem 
genom att nämna kön och ålder. Det betyder att jag inte besitter någon information som är 
etiskt känslig då jag aldrig hört någon omnämnas vid namn, men jag förhåller mig ändå 
varsamt över det som framkom i intervjuerna då det rör personer i en mycket utsatt position.  
 
Det är också på grund av etiska skäl som det inte genomförts några intervjuer med de barn 
som bor på kvinnohuset, även om det till viss del kan ses som en begränsning med studien. 
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Resultatet skulle kunna berikas ytterligare genom att ta del av barnens egna erfarenheter, men 
det var inte en aktuell aspekt i denna studie. Andra begränsningar med studien är att 
materialet endast är tolkat av författaren själv, vilket kan medföra en alltför stor subjektiv 
tolkning av resultatet. Kvale (1997:188) förespråkar därför att det bör vara flera som tolkar 
samma material för att förebygga en subjektiv analys.  
 
Båda respondenterna blev intervjuade tillsammans, vilket kan medföra både för- och 
nackdelar. Även om två personer inte bildar en grupp så gav respondenternas närvaro av 
varandra en ökad stimulans vilket skulle kunna gå att jämföras med styrkan i en fokusgrupp 
(jfr Bryman 2002:324-336). Intervjuerna resulterade i en dynamik mellan respondenterna, 
vilka kände varandra väl, och de stimulerade varandra till ett ökat djup och ökad reflektion. 
Där visade sig valet av att genomföra semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor 
passande då de tillsammans kunde spinna vidare på en öppen fråga utan att jag som 
intervjuare behövde styra deras tankar. En nackdel med att intervjua dem samtidigt är att 
deras berättelser sammanvävs och de nyanser och skillnader, som skulle kunna ha upptäckts i 
separata intervjuer, försvinner. 
 

4. Resultat och analys 
Nedan följer en presentation av resultat och analys av intervjuerna med barnpedagogerna på 
kvinnohuset i Örebro i tematisk ordning. Först presenteras tre teman vilka betecknar tre 
karaktäristiska särdrag för Oasenmodellen; (1) den praktiska pedagogikens betydelse, (2) 
individuell följsamhet som grundstruktur och (3) strävan efter kontinuitet. Under respektive 
tema framgår hur Oasenmodellen kan möta de centrala behov som framtagits i 
tolkningsramen. Därefter följer en fortsatt analys där fokus ligger på vad dessa tre 
karaktäristiska särdrag tillsammans kan tillföra barnet i dess fortsatta utveckling.  

4.1 Den praktiska pedagogikens betydelse  
Ett behov som barnpedagogerna framhåller och som ej påfunnits som ett centralt behov i 
tidigare forskning är betydelsen av den praktiska leken. Två timmar varje vardagsförmiddag 
är det så kallad pedagogisk verksamhet i kvinnohusets källarlokaler. Lokalerna dit barnen får 
komma heter Oasen och där står den praktiska pedagogiken i fokus:   
 

Då har vi mycket bild och form, vi sjunger, spelar och dansar och vi har ett litet jympapass. Vissa 
perioder så är det rollek som gäller. Sen går vi ut i våran trädgård och så har vi knutit kontakt med en 
öppen förskola, så vi går dit när vi har barn som vi kan gå ut med. Vi har varit ute och åkt skridskor 
och pulka med dem, varit på biblioteket, i leksaksaffärer, ja… Vi gör allt det där som vi tycker att 
barn ska få uppleva och som mamman inte klarar av att tillgodose. Nu har vi även skolbarn här som 
inte kan gå iväg till skolan så nu har vi skolundervisning med dem.  

 
En tänkbar anledning till att pedagogisk verksamhet inte framkommit som ett centralt behov i 
tidigare forskning kan vara att på de kvinnohus som stått som föremål för studier har en mer 
bearbetande verksamhet framhållits. Detta skulle kunna bero på vilken typ av profession som 
arbetar med barnen. Barnpedagogerna har haft mycket kontakt med Lotta Molander, ansvarig 
för barnjouren på Alla Kvinnors Hus i Stockholm och de säger att: ”Lotta har bara samtal, 
hon har inte den här lekbiten som vi har och så vill inte någon utav oss jobba. Vi brinner för 
den här lekbiten.” Det färdiga material som Rädda Barnen gett ut för kris- och 
traumainterventionen Trappan har fått stor spridning i landet (Eriksson 2007:219) vilket 
också skulle kunna bidra till ett ökat fokus på det bearbetande samtalet. På kvinnohuset i 
Örebro har de två barnpedagogerna specialpedagogisk utbildning och erfarenhet från skola 
och barnomsorg vilket har fört med sig ett mer pedagogiskt synsätt på verksamheten: 
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Vi har hela tiden hållit den pedagogiska verksamheten högt, att barnen måste få leka och ha 
aktiviteter, för det är barns sätt att vara. Inte bara samtal. Det kände vi nog lite från början, att de 
som hade funderat på projektet inte var några pedagoger. Det de först trodde på var samtal, och det 
är jättebra, absolut, och så var det mer ”klipp och klistra-pyssel” eller vad man ska säga. […] Men vi 
ser ju ett djup i skapandet och vi ser det som viktigt att de får ur sig både lek och skapande.  

 
Barnpedagogerna ser alltså ett djup i skapandet, där barnen får tillfälle att ”leka av sig” och 
samtidigt får leken vara ett viktigt verktyg för att giltiggöra och bekräfta barnens upplevelser. 
På grund av det tabu som ofta råder kring våldsproblematiken och den tystnad som präglar 
familjerelationerna är det viktigt att barnen får sina upplevelser bekräftade och giltiggjorda 
(Peled 1998:403-405; Leira 1990 i Eriksson m.fl. 2007:9). Genom den pedagogiska 
verksamheten kan barnen få sådan bekräftelse:  
 

Man vet aldrig vad det kommer för frågor. Som när de är nere och leker i dockskåpet, där kommer 
det ju ut massor, men det är bara att finnas till och att lyssna på dem och att ge dem stöd: du är 
duktig och det här fixar du bra. Inte lägga några värderingar som helst, utan bara bekräfta det de 
säger. 
 
Det upplever vi från barnen här att: ”tyst, vi får inte prata om det där för mamma” och då säger vi att 
här nere får vi prata, här stänger vi dörren till Oasen och så pratar vi. Ingenting ska behöva vara 
hemligt här, det är jätteviktigt.  

 
Genom att barnpedagogerna är medvetna om tabuproblematiken är de också noggranna med 
att förklara att alla barn har upplevt våld mot mamma och att det inte längre behöver 
hemlighållas. Barnpedagogerna företräder barnen på bland annat barnens dagis eller skolor. 
De berättar att de ofta får förtroende från barnen att klargöra situationen för lärare och 
barmomsorgspersonal, vilka sällan har vetat något om hur barnet haft det: ”Det är så hemligt 
när man är i vanliga barnomsorgen och skolan, och det har vi förstått att barnen pratar inte 
med sina lärare.” Barnpedagogernas erfarenhet av tystnad kring våldsproblematiken i 
samhället överensstämmer således med vad Kerig (2003) beskriver. Kerig menar vidare att 
samhällets uppfattning om att våld i familjen är tabu kan leda till att barnet bygger upp 
negativa tankekonstruktioner som skuld och skam och även känslor av isolering och ensamhet 
(a.a. 158-159). Den del i Oasenmodellen som består av att barnpedagogerna är barnens 
företrädare möter till viss del barnens behov av giltiggörande och att lyfta skuld och skam, 
både inför barnen själva och samhällsaktörer som exempelvis skola och barnomsorg. 
 
Oasen fungerar just som en oas, en fristad, där barnen får prata om allt. Barnpedagogerna 
framhåller betydelsen av att barnen får prata och känna precis som de vill: ”det är okej att 
ena dagen älska sin pappa och nästa önska att han inte finns”. Cater (2004:28) beskriver att 
barn kan ha sådana ytterligheter i tankarna om pappan vilket gör att det är viktigt att låta 
barnen tänka som de gör. I Oasen är det inte konstigt att tankarna och känslorna kan verka 
märliga, utan de strävar efter en tillåtande atmosfär: ”De får synas. De får höras. Och vi ser 
dem och vi pratar med dem och barnen får ge utlopp för sina aggressioner. Det är tillåtet 
nere i Oasen och det är vad de här barnen behöver.” Barnen får prata i Oasen, men det finns 
inget måste om att dela med sig av sina upplevelser. Dock är barnpedagogernas erfarenhet 
att: ”det kommer förr eller senare” och berättelsen kan komma på helt olika sätt: ” … det kan 
komma i ord, det kan komma i rollspel och det kan komma när vi sitter och målar eller när vi 
sitter i sandlådan.”  
   
Barnen får röra sig fritt under tiden för den pedagogiska verksamheten och vissa barn har 
uppvisat ett stort behov av att hålla kontroll på sin mamma, vilket gör att de barnen ideligen 
springer mellan Oasen och sin mamma. Ett sådant kontrollbehov kan bottna i en djupgående 



 

 17 

rädsla för att något skall hända mamma om inte barnet är närvarande. Enligt Kerig 
(2003:158-159) kan barn ha byggt upp en orealistisk uppfattning om deras egen 
konfliktkontroll vilket kan leda till skuldkänslor då de inte gör något för att stoppa våldet, 
eller i det här fallet; att se till att inte något händer med mamman. Efter en tid på kvinnohuset 
lugnar sig många barn och kognitiva vanföreställningar som att ”pappa kan komma och slå 
mamma om jag inte håller koll” brukar förändras i och med att barnen känner ökad trygget. 
Enligt barnpedagogerna speglar barnen mammans mående vilket kan medföra att 
kontrollbehovet följer hur mamman mår: ”… när mammorna är nere då kommer det här 
kontrollbehovet igen…”. Detta indikerar att oroligheter kring mamman leder till oroligheter 
hos barnet vilket ger en ökad osäkerhet. Troligen kan den kognitiva missuppfattningen om att 
barnet har en stark konfliktkontroll (jfr Kerig 2003:158-159) också återskapas då mamman är 
i obalans.  

4.2 Individuell följsamhet som grundstruktur 
När barnverksamheten började utformas hade barnpedagogerna intentioner om att ha en 
planerad och välstrukturerad arbetsmodell. Snabbt insåg de att deras goda avsikter inte var 
praktiskt genomförbara. Istället för att anpassa kvinnohusets barnverksamhet efter deras 
planering fick de själva anpassa sig efter rådande situation på kvinnohuset: ”Vi trodde att vi 
skulle kunna ha det planerat, men det lärde vi oss att det kunde vi inte ha, utan att vi får ha de 
yttre ramarna långt ut och sen får vi se vad vi kan göra.” Den lärdom som drogs gjorde att 
verksamheten fick en annan form, men fortfarande med en viss struktur. Skillnaden var att 
barnpedagogerna fick göra sig beredda på att hela tiden anpassa innehållet i de yttre ramarna 
efter vilka barn som vistas i huset för stunden: ”Vi måste vara flexibla i allt. Hela tiden ändra 
oss efter vad som sker i huset. Det kan komma tre barn ena dan som är borta nästa…” Då det 
visade sig omöjligt att arbeta med en tydlig planering fick den grundläggande strukturen 
istället komma att bestå i en individuell följsamhet:  
  

Alltihopa anpassas individuellt. Vi säger att vi samlar alla barn på förmiddagarna, men vi kan inte 
kalla det för en grupp, utan det är bara en flock med individer vi har. Det känner vi nog mer och 
mer för varje dag som går. Vi skulle aldrig kunna tänka oss att sitta i samling som i vanlig 
barnomsorg, det finns inte, utan det är bara olika antal individer. 

   
Ett flertal av de centrala behov som presenterats i tolkningsramen har i Oasenmodellen kunnat 
identifieras att bli mötta på ett individanpassat tillvägagångssätt. Ett av de centrala behov som 
föreligger är giltiggörande (Leira 1990 i Eriksson m.fl 2007:11-12; Metell 2001:16) vilket till 
stor del tillgodoses genom den pedagogiska verksamheten, men också genom individuella 
möten. Barnpedagogerna berättar att de har som målsättning att träffa varje barn enskilt en 
gång per vecka, för att barnen skall ges en chans att prata ostört. Barnet kan då antingen prata 
om det som är jobbigt eller om något annat, men att barnet skall få en egen stund med någon 
av personalen. Härigenom möter de barnets behov av giltiggörande och bekräftelse på ett 
individuellt plan. Detta ses som en styrka eftersom ogiltigförklaringen måste motarbetas av ett 
kraftfullt giltigförklarande (Persson 1998 i Metell 2001:16) och att genom bekräftelse 
giltiggöra barnets upplevelser både i den pedagogiska verksamheten och genom individuella 
samtal är mer kraftfullt än enbart det ena av alternativen. Under dessa enskilda samtal 
använder de ofta så kallade ”nallekort”. Det innebär kort med nallar som uttrycker olika 
känslor vilka kan underlätta ett samtal om det som är svårt. De planerar inte in samtalstider 
med barnen, utan barnpedagogerna menar att det fungerar bäst att fånga barnet här och nu, 
och säger att: ”… än så länge håller det. Vi får se om vi blir mer strukturerade, men vi tror 
inte det. Det är nog den strukturen som går att få.”  
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Säkerhet är ytterligare ett av de centrala behovsbegrepp som framtagits (jfr Steinsvåg 
2007:155-158). I intervjuerna framkom att bland det första som barnpedagogerna klargör för 
barnet vid dess ankomst till kvinnohuset är att huset är låst och larmat och att det alltid är 
vuxna som öppnar om det ringer på dörren. Hur de sedan arbetar med säkerhetsaspekten 
anpassas efter individuellt behov och aktuell hotbild: ”Mamman och barnet avgör om barnet 
ska till skolan eller ej. Ibland får de fatta ett nytt beslut om det inte längre skulle fungera att 
gå till skolan. Vi kan bara ge råd och stöd.” De berättade också att de äldre barnen oftast är 
mycket säkerhetsmedvetna och vill göra sig förvissade om husets säkerhet. Om det visar sig 
att barnen har ett stort behov av att prata om säkerhet följer barnpedagogerna upp detta: 
 

För ett tag sen hade vi ett par skolbarn som flyttade in och de gick igång båda två, det råkade bli så 
att vi stod med varsitt av de här barnen ute på gården dagen efter att de flyttat in. […] Det var en 
djupintervju om huset! Om säkerhet och vem som får komma in, och varför inte, hur man larmar 
och allt, allt, allt om huset. 

 
Oasenmodellen kan utifrån detta sägas främja säkerhetsaspekten på ett individuellt sätt och 
då menar Steinsvåg (a.a. 158) att förutsättningar för en trygg utveckling skapas. 
 
I tolkningsramen återfinns relationsstöd som ett centralt behov för framför allt barnets 
relation med sin mamma (Almqvist & Broberg 2004:82). Det framkom inte något under 
intervjuerna som visade på att Oasenmodellen konkret arbetar med barnets relation till 
mamman som exempelvis anknytnings- och samspelsstöd (jfr a.a. 82) utan deras 
relationsarbete skulle mer kunna betraktas som indirekt genom individuell bekräftelse under 
barnens lek. Barnpedagogerna menar att de dagligen ser mamma-barnrelationen i den 
pedagogiska verksamheten: ”Barnen och mammorna är en spegelbild av varandra.” De 
menar också att mamma-barnrelationen påfrestas av att bo på kvinnohuset under en längre 
period.  
 
Oasenmodellen arbetar däremot mer direkt med mammorna och deras relation till sina barn. 
Vad som inte fanns med i Oasens projektbeskrivning, men som har växt fram med tiden var 
att mammorna upplevde ett behov av att prata om sådant som rör barnen. Barnpedagogerna 
mötte behovet genom att starta mammagrupper där samtliga mammor får deltaga. Där 
samtalar de om exempelvis uppfostran och de kulturskillnader i synen på barn som kan 
finnas i huset. De har även enskilda mammasamtal där de pratar på ett mer individuellt och 
personligt plan om barnet och hur barnpedagogerna upplever barnet i Oasen. På frågan om 
hur barnpedagogerna arbetar med mamma-barnrelationen svarade de: ” I de ”normala” 
mamma-barnrelationerna får man tassa lite på tå. Lite kommer ju upp i mammasamtalen, 
som förhållningssätt, regler och krav, men det är inte helt enkelt eftersom mamman är i kris 
själv och då kan man inte fungera som en ”normal” mamma.” Varje vecka besöker en 
barnpsykolog kvinnohuset som samlar alla mammor och där kommer det mer direkta arbetet 
med mamma-barnrelationen in. Barnpedagogerna menar att det är enklare att någon utifrån 
kommer och talar om dessa bitar än att de själva som i princip lever med mammorna under 
vardagarna också ska gå in och aktivt arbeta med deras relation till sitt barn. Enligt 
Humphreys & Stanley (2006:29) är det betydelsefullt att arbeta med mammans syn på, och 
hennes omsorg av barnet då mammans ångest och depression kan ha hindrat henne från att 
tillförse barnet en adekvat omsorg. Dessutom kan mamman ofta ha utvecklat ett beteende 
som utgår från att tillgodose mannens behov framför barnens.  
 
På frågan om hur de arbetar med barnets relation till sin pappa (i de fall det är pappan som är 
våldsförverkare) svarade de: ”Vad gäller relationen med pappan; där lyssnar vi och 
bekräftar. Vi jobbar inte aktivt med pappabilden eller relationen mer än att ta med det de 
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säger.” Barnpedagogerna började under samtalets gång reflektera kring pojkarnas relation 
och identifikation med sin pappa:  
 

Men pojkarna, där får vi börja fundera lite tror jag, de har ju en väldigt konstig mansbild att jobba 
med och de blir nog ganska deppiga för det. Jag tänker på pojkarna som vi möter nu, jag har inte 
tänkt på det förut, men deras pappabild är ju inte bra, förstås. De pratar inte alls mycket om pappa, 
de säger bara att de är rädda, så det är ju jättetufft...” 

 
För barn som upplever att deras pappa slår mamma kan betydande individuella variationer 
förekomma i barnets tolkning och uppfattning om pappan och hans beteende, vilket enligt 
Cater (2007:49) bör hanteras genom att varje enskilt barn bemöts utifrån hans eller hennes 
egen förståelse av sin situation. Då Oasenmodellen utifrån många aspekter arbetar med en 
individuell följsamhet torde de också kunna bemöta barnets tolkning och förståelse av sin 
pappa på ett lika individanpassat tillvägagångssätt, vilket både Cater (a.a) och Solberg 
(2007:37) framhåller. 
 
Både vad gäller arbetet i stort och i mer specifika delar som arbetet med säkerhet och 
relationer finns den individuella följsamheten med som grundstruktur. Det finns alltså inte 
något uttalat och strukturerat arbete med exempelvis relationsstöd och enskilda barnsamtal, 
men de visar ändå att där behov finns är de lyhörda och följsamma.  

4.3 Strävan efter kontinuitet 
Den kognitiva process som barnet genomgår under upplevelsen av våld och vid ett uppbrott 
och flytt till ett kvinnohus är skäl för att barnet har behov av kontinuitet och någon form av 
förutsägbarhet (Barnardos m.fl. 1998 i Eriksson m.fl 2007:13; Peled 1998:412). Därav fick 
barnpedagogerna frågan om hur de ser på barnet när det anländer till kvinnohuset. De berättar: 
 

Vi förstår det att det är väldigt rörigt här inne [pekar mot huvudet] när de kommer. […] Ofta får inte 
barnen reda på vart de är på väg förrän de sitter i bilen på väg hit. Mamman vill ju skydda barnet och 
inte berätta nånting för man vet ju inte om den här pappan, eller vem det nu är, ställer frågor till 
barnet och barnet ska ju inte behöva ljuga. 

 
Det är ju jättehemskt att få fly hals över huvud hemifrån och lämna alla gosedjur och kompisar och 
ingen vet var man är och sen komma till ett hus som är låst och larmat och bo ihop med andra 
människor som man inte känner igen. Och massa mammor som är förtvivlade, som gråter och mår 
dåligt och så är det personal på dagarna och sen går personalen hem. Ja, det är ett jätteskumt ställe 
och att förstå det som liten, det är inte lätt.  

 
I resultatet återfanns flera exempel på innehåll i Oasenmodellen som beaktar barnets behov av 
kontinuitet. Ett exempel är tydliga ramar för vistelsen: ”det ska vara en tydlig början och ett 
tydligt slut” vilket också Överlien (2001:13) framhåller som viktigt. En tydlig början skapas 
genom att någon av barnpedagogerna alltid försöker vara med när barnet anländer till 
kvinnohuset. De talar då om att ”vi finns till just för dig”, de visar barnet runt i huset och 
berättar om vad som gäller och vad som brukar hända om dagarna. De får också ett 
välkomsthäfte med information om Oasen, där det på framsidan står att ”alla barn i huset har 
varit med om något liknande, så att du är inte ensam” . Barnardos m.fl. (1998 i Eriksson m.fl. 
2007:13) menar att barnet är i behov av information på sin nivå om vad som skall hända så att 
livet blir lite mer förutsägbart. Informationen som barnpedagogerna ger vid ankomsten och 
som finns i häftet kan bidra till just ökad förutsägbarhet och kontinuitet: 
 

Vi hade en tjej som var åtta, som berättade att hon var jätteorolig när hon satt i bilen [på väg till 
kvinnohuset] för att hon inte visste vart hon skulle - kvinnohus vad är det? Är det bara för kvinnor? 
Men hon berättade att hon blev lugn efter att hon såg att vi stod där och tog emot. 
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När det sedan blir dags för flytt från kvinnohuset anordnar barnpedagogerna en 
utflyttningsfest för att tydligt markera slutet på vistelsen. De ger då barnet som skall flytta en 
liten tygpåse med barnets namn på. I påsen ligger stenar som de kallar för modstenar, vilka 
barnen skall ha med sig när de lämnar kvinnohuset. Detta görs för att ytterligare markera 
slutet på vistelsen och för att stenarna ska få symbolisera mod och styrka som barnet får bära 
med sig. De mindre barnen ges istället små glasdjur då stenar kan vara för abstrakt för dem. 
Barnpedagogerna berättar att stenarna har fått betyda mycket: ”Även om de har varit här en 
lång tid eller om de kommer ena dan och åker den andra, så när de åker härifrån har de haft 
stenarna tätt, tätt till hjärtat. Så att det är guld” . Genom att tydligt markera början och slutet 
på vistelsen skapas också något utav en viss kontinuitet. Barnpedagogernas assistans vid 
barnets ankomst till kvinnohuset bidrar till att reda ut det kaos barnet befinner sig i, och med 
hjälp av ”modstenarna” har barnet något som följer med efter vistelsen vilket också kan ge 
barnet kontinuitet. Det tydliga avslutet kan även beteckna ett slags hopknytande av allt som 
barnet har lämnat ut: 
 

Sen blev det bestämt under dan att hon skulle flytta nån annan stans och det blev väldigt hastigt, 
men då kändes det så bra att få kunna göra ett avslut med henne också. Hon hade ju givit ut så 
mycket av sig själv och slängt ut massa trådar och på nåt vis så knöt man ihop trådarna med påsen.  

 
När barnen anlänt till kvinnohuset är barnpedagogerna noga med att låta barnen landa och inte 
gå tillbaka till barnomsorg eller skola under de första fjorton dagarna. De menar att barnen 
behöver den tiden för återhämtning och deras erfarenhet talar för att vissa barn inte mår bra av 
att komma tillbaka till den vanliga skolan på en gång: ”De första familjerna var snabbt 
tillbaka på dagis och det var inget bra. De hade behövt va här och lekt av sig eller pratat ur 
sig det första. Det finns inte utrymme för sånt på dagis.” Genom att barnet får veta att det 
kommer dröja ett par veckor innan det är dags att gå iväg till skolan ges barnet en chans att 
dels återhämta sig, men också att reda ut sitt inre kognitiva kaos, få dela med sig av det som 
hänt och få en kontinuitet genom att faktiskt veta vad som kommer hända och var de kommer 
att vara under de två första veckorna (jfr Peled 1998:412).  
 
En annan del som kan identifieras som kontinuitetsfrämjande i Oasenmodellen är de fasta och 
dagligen återkommande tider för den pedagogiska verksamheten. Varje vardag mellan 
klockan 10-12 pågår den pedagogiska verksamheten vilket ger både förutsägbarhet och 
kontinuitet. Dessutom bidrar tiden med att få in någon form av ”vardagsrutin”, vilket även 
Peled framhåller som viktigt (a.a. 412), då barnpedagogerna tror att: ”… det är bra för 
mammor och barn att komma upp och komma igång”. De försöker också få in rutiner och 
kontinuitet genom att uppmärksamma särskilda dagar, vilket även görs i ”verkliga” 
vardagslivet. Varje fredag fikar hela huset tillsammans och de har även uppmärksammat 
högtider genom att ha luciafirande, julpyssel och julgransplundring etcetera.  
 
Den övriga personalen på kvinnohuset har varit noga med att poängtera vikten av att hålla 
löften och behålla sådant som startas upp. Därav är det viktigt att de bitar som läggs in i de 
yttre ramarna för Oasenmodellen är genomtänkta och potentiella att hålla över tid. De säger: 
 

Det man sätter igång med måste man fortsätta med. Det går inte att säga att nu på förmiddagarna har 
vi pedagogisk verksamhet och sedan ångra oss efter en vecka. Det är tabu, man får absolut inte. Utan 
bestämmer man att den här verksamheten ska man ha, då lär man fortsätta med den.  

 
Det behöver inte enbart handla om vikten av att hålla löften, utan kan också placeras in under 
vikten av kontinuitet. Barnen är i behov av att veta vad som händer och skulle då inte gynnas i 
deras bearbetande process om den verksamhet de deltog i inte var konsekvent och 
kontinuerlig. 
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I en verksamhet som Oasen är det av naturliga skäl svårt att fullfölja kontinuitet och rutiner 
fullt ut då längden på vistelsen kan variera kraftigt. Barnpedagogerna har identifierat ett 
problem som rör de barn som blir boende på kvinnohuset under en lång tid. För dessa barn 
blir ofta kollektivboendet och känslan av instängdhet påfrestande för relationerna och 
välbefinnandet. Barnen längtar efter ”frihet”, att få komma ut och fortsätta ett liv med vanliga 
vardagsrutiner (Almqvist & Broberg 2004:83; Peled 1998:412). För de som bott under en lång 
tid kan det vara mycket svårt att se nya familjer komma och gå medan de själva måste stanna 
kvar: ”… de flyttar och går vidare och den här flickan står kvar och känner sig alldeles 
hopplös. Hon tyckte det var så orättvist.” Dessutom ligger det ett problem i att de små band 
som barnen knutit till andra barn när som helst kan klippas av. Särskilt svårt är det för just de 
som bott på kvinnohuset under en längre period:  
 

Det är ju massa avbrutna processer mellan barnen, det blir aldrig något helt. Även om en familj 
inte flyttar så kanske det plötsligt är någon som ska börja gå till skolan igen. Barnen blir störda i 
sitt samspel hela tiden, de får aldrig göra färdigt. 

 
Dock strävar barnpedagogerna efter att skapa kontinuitet trots alla avbrutna processer och 
klippta relationsband. Under en period då en flicka som bott länge på kvinnohuset var mycket 
ledsen fick hon skriva ett brev till ett av de barn som tidigare bott på kvinnohuset och som 
hon då knutit kontakt med: ”Vi såg till att hon fick lägga det på lådan och då tändes det nåt i 
henne.” Vännen som fick brevet fick senare komma och hälsa på, vilket är ett sätt att följa 
upp och att skapa en viss kontinuitet. De åkte också och besökte hennes gamla dagis: ”Det 
kunde vi bara göra en gång, för att det här är en sån stor hotbild. Men det var ändå nåt litet, 
nåt från verkligenheten på nåt vis.”  
 
Det föreligger också en fara i att den pedagogiska verksamheten, som både barnpedagogerna 
håller som mycket viktig och som bidrar till kontinuitet för barnen, har en viss tendens att bli 
bortprioriterad på grund av obligatoriska möten och liknande där barnpedagogerna skall 
företräda barnen:  
 

Även om vi försöker prioritera tiden i huset här på förmiddagarna så kan det köra ihop sig. […] 
Men det kan nog förändras över tid. Det är nåt vi har sagt till både till mammorna och till övriga 
personalen att de ska försöka lägga möten som vi inte ska vara med på under förmiddagarna. 

 
En sista del i Oasenmodellen som kan betecknas som hjälp till kontinuitet och som återfinns 
som ett centralt behov är identifieringen av barnets vidare behov. Barnpedagogerna har 
uppmärksammat att vissa barn vill fortsätta att hålla kontakt efter vistelsen. Ett sätt är att de 
ger ut sin e-postadress vilket visserligen kräver att barnen har tillgång till dator, Internet samt 
att de har lärt sig att skriva, men många barn har åtminstone en möjlighet att återkomma. 
Dessutom finns det planer på att starta en grupp för barn i skolåldern där de ska försöka samla 
de som bor och har bott på kvinnohuset för att ge tillfälle att dela sina upplevelser med 
varandra. Barnpedagogerna anser att: ”det börjar kännas som ett behov”. De har också insett 
att det är viktigt att de undersöker vilket nätverk de äldre barnen har, så att det finns någon 
som de kan vända sig till den dag de flyttar från kvinnohuset.  
 
Då flera studier visat att det är vanligt förekommande med posttraumatiskt stressyndrom 
(PTSS) hos barn som upplevt våld menar bland annat Almqvist & Broberg (2004:81) att det 
för dessa barn bör finnas tillgång till kvalificerad behandling. Mot bakgrund av detta ställdes 
en fråga om vad som händer om ett barn visar sig ha sådana behov som inte barnpedagogerna 
kan ta i: 
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Då arbetar vi tillsammans med dem som jobbar med kvinnorna för att komma fram till en bra 
lösning. […] Eftersom det inte är personal dygnet runt här måste vi ibland ta snabba beslut. När 
barnen eller familjen mår så dåligt att de inte kan bo kvar får de hjälp på annat håll. Vi gör inte 
saker som vi inte känner att vi klarar av […] den beredskapen och de resurserna finns inte här i 
huset. 
 

Det framkom inte i intervjumaterialet att de särskilt beaktade att barn som upplevt våld kan 
lida av PTSS men däremot har de en barnpsykolog kopplad till verksamheten och som 
kommer till kvinnohuset en gång per vecka, vilket Almqvist & Broberg anser vara en viktig 
resurs för att den vägen kunna identifiera eventuella vidare behov och erbjuda kvalificerad 
behandling (a.a. 81). 

4.4 Möjlighet till bearbetning och ökad kognitiv fö rståelse  
De teman som ovan presenterats visar tre olika övergripande metoder för hur Oasenmodellen 
möter barnens centrala behov. En naturlig fortsättning av analysen blir att resonera kring hur 
dessa tre element i Oasenmodellen, vilka tillsammans bildar en specifik arbetsmetod, kan 
komma att bidra till barnets fortsatta utveckling.  
 
Ett möjligt bidrag som den praktiska pedagogiken, den individuella följsamheten och strävan 
efter kontinuitet kan förmodas tillföra är att de underlättar barnets bearbetning av upplevelsen. 
Genom att bekräfta barnet i den pedagogiska verksamheten ges också utrymme för barnet att 
bearbeta sin upplevelse: ”Här får barnen vara barn och det finns några som tar hand om 
dem. Då blir det lättare för dem att bitarna faller på plats och de kan börja bearbeta det de 
varit med om.” Arbetsmetoden utgår från att anpassa sig efter barnen och inta ett individuellt 
följsamt förhållningssätt och därigenom kan barnen få bearbeta sina upplevelser i sin egen 
takt och på sitt eget sätt. Slutligen kan den kontinuitet som eftersträvas ge barnen möjlighet att 
få en något mer förutsägbar tillvaro vilket kan tillföra ett lugn som hjälper barnet att bearbeta 
sin upplevelse. Genom att barnet kontinuerligt får delta i pedagogisk verksamhet och 
kontinuerligt får ha enskilda samtal med personalen ges även kontinuitet i bearbetningen. 
 
Leira (1990 i Eriksson m.fl. 2007:11) menar att så länge som den tabuiserade upplevelsen 
förblir ogiltig för barnet kan barnet varken bearbeta vad det varit med om eller hitta strategier 
för att hantera sin livssituation. Det är därför centralt att barnet får sina upplevelser bekräftade 
och giltiggjorda. Alla tre karaktäristiska särdrag i arbetsmetoden har ovan visat sig kunna 
bidra till bekräftelse och ett samlat, intensivt giltiggörande vilket enligt Leira (a.a.) och 
Persson (1998 i Metell 2001:16) är en grundläggande förutsättning för att barn som upplevt 
våld skall kunna bearbeta sina upplevelser.   
 
Barnet ges alltså förutsättningar att bearbeta sina upplevelser vilket i sin tur kan förmodas 
tillföra en möjlighet att återuppbygga den kognitiva strukturen och erhålla en ökad förståelse. 
Kerig (2003:158-159) framhåller att barn under traumatiska förhållanden kan skapa 
förvrängda uppfattningar om sin omgivning vilket kan skapa en kognitiv förvirring som i sig 
kan generera ytterligare psykisk stress. Dessutom kan de kognitiva strukturer som barnet 
byggt upp kring familjevåldet ha raserats i och med flytten till kvinnohuset. Peled (1998:402-
412) menar att det som barnet tidigare kan ha ”skyddat” sig med genom att tolka in som 
”normalt” beteende hos föräldrarna visar sig efter ankomsten till kvinnohuset vara något 
”onormalt” och inte alls så logiskt som barnet försökt förstå det. Detta kan medföra ett 
kognitivt kaos som behöver återuppbyggas. Enligt Leira (1990 i Eriksson m.fl. 2007:11-12) är 
det giltiggörande arbetet först och främst ett kognitivt arbete vilket tyder på att giltiggörandet 
av barnets upplevelser inte bara ger en förutsättning för bearbetning utan ger också en 
förutsättning för barnet att kognitivt förstå och tolka sina upplevelser. Barnets tankeprocessers 
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utveckling påverkar uppfattningen och förståelsen av omvärlden vilket slutligen påverkar 
barnets beteende (Hwang & Nilsson 2003:45). Detta kan exemplifieras genom hur en flickas 
föreställning och tankar om sin pappa förändrades över tid. Vid ankomsten till kvinnohuset 
hade hon en mycket bra pappa som var snäll och som köpte nästan allt hon ville ha. Sedan 
kom en period då hon knappt pratade om pappan och några månader senare började hennes 
tankar om pappan förändras: ”… då var det nån pollett som ramlat ner hos henne också...” 
och hon önskar nu att hon hade ett trollspö så att hon skulle kunna trolla bort honom. Barnets 
kognitiva förståelse om framtiden kan också förändras över tid: 
 

En familj kom under väldigt traumatiska förhållanden. Barnen hade stått och försökt skydda 
mamman från att bli ihjälhackad och de ältade sin berättelse gång på gång. Det var ganska diffusa 
målningar till en början. […] Det hände sedan saker som gjorde att mamman vågade lova att till 
sommaren, då ska vi flytta härifrån. Innan var det bara svart för barnen, de visste ingenting. Men 
då när vi ställde fram staffliet satte sig flickan och målade och sa att ingen fick titta, det är 
hemligt! När hon var klar hörde vi med henne vad det var. Då hade hon målat en lång rad med 
knallröda jordgubbar och sen gult på resten av hela bilden. Det var en varm bild, solen var så stor 
att den var över hela pappret och då kom det fram i hennes berättelse att mamma har lovat! Det 
handlar om att sommaren den kommer och att det kommer att bli bra. Det bara strålade om den där 
bilden. I den berättelsen hade hon vågat ta ett steg vidare. 
 

I intervjumaterialet kan både bearbetning och ökad kognitiv förståelse urskiljas. 
Barnpedagogerna berättade att: ”… de kommer längre i berättelsen, i sin tankeförmåga” 
vilket indikerar att barnen kan få utrymme att kognitivt förstå sina upplevelser och: ”… det 
blir också ljusare och hoppfullare i berättelsen” vilket tyder på att barnen kan få tillfälle till 
bearbetning av det svåra de upplevt.  
 

5. Slutsats och diskussion 
Syftet med denna studie var att utifrån Oasenmodellens arbetsmetod fördjupa kunskapen om 
(1) hur de centrala behov hos barn som vistas på kvinnohus kan mötas, och (2) vad en sådan 
arbetsmetod kan tillföra barnet. Sammanfattningsvis visar studien på ett möjligt flöde där en 
arbetsmetod som Oasenmodellen kan tillföra ett intensivt giltiggörande av barnets upplevelse 
vilket kan skapa förutsättningar för barn som vistas på kvinnohus att bearbeta sina upplevelser 
samt erhålla en ökad kognitiv förståelse. Slutsatsen kan illustreras genom följande modell: 
 

 
 
 
Fig. 1: Möjligt flödesschema för vad Oasenmodellen kan tillföra barnet. 
 
Modellen (fig. 1) illustrerar att en arbetsmetod som Oasenmodellen kan möta ett flertal 
centrala behov hos barn på kvinnohus genom tre karaktäristiska särdrag, vilka här 
sammanfattas utifrån resultat- och analysdelen:  
 

Oasenmodellens innehåll:  
 

Praktisk pedagogik 
   

 
Individuell följsamhet  

  
 

Strävan efter kontinuitet 
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1. Genom den praktiska pedagogiken får barnen vara just barn och genom lek och 
skapande bekräftas och giltiggörs barnens upplevelser. Den pedagogiska 
verksamheten bidrar också delvis till att möta barnens behov av rutin och kontinuitet.  

 
2. Genom att arbeta utifrån en genomtänkt individuell följsamhet som grundstruktur 

möter de barnens behov av ett individuellt bemötande utifrån ett barnperspektiv. 
Arbetsmetoden är att följa barnen och att arbeta individuellt utan någon strukturerad 
gruppverksamhet. Barnen får också en ökad möjlighet till bekräftelse och 
giltiggörande i och med de individuella samtal som äger rum varje vecka. Barnens 
behov av säkerhet och till viss del mammans behov av relationsstöd kan sägas bli 
mötta på ett individuellt tillvägagångssätt.   

 
3. Genom Oasenmodellens strävan efter kontinuitet möts barnens behov av rutin, 

kontinuitet och förutsägbarhet. Dessutom kan barnens eventuella vidare behov 
identifieras i och med att kontinuitet erbjuds i form av möjlighet till fortsatt kontakt 
efter kvinnohusvistelsen och en kommande samtalsgrupp för de skolbarn som är eller 
har varit boende på kvinnohuset. 

 
Vidare visar modellen att arbetsmetodens alla tre delar tillsammans kan tillföra ett intensivt 
giltiggörande av barnets upplevelser (jfr Persson 1998 i Metell 2001:16). I och med att barnets 
upplevelse giltiggörs kan barnet tillföras förutsättningar för att bearbeta sina upplevelser och 
erhålla en ökad kognitiv förståelse om exempelvis våldsupplevelsen, föräldrarna, den 
nuvarande situationen, framtiden och inte minst sig själv.  
 
Arbetsmetoden som stått som utgångspunkt för studien kan inte sägas innehålla ett aktivt och 
direkt arbete med barnets relation till sina föräldrar. Flera forskare lägger stor vikt vid 
exempelvis anknytnings- och samspelsstöd för barnet och mamman (jfr t.ex. Almqvist & 
Broberg 2004:82). Såsom modellen (fig. 1) ser ut ovan skulle ett möjligt vidare steg kunna 
vara bättre förutsättning för en god relation till modern och fadern, då bearbetning och ökad 
kognitiv förståelse i förlängningen skulle kunna medföra en sådan förutsättning. Men med 
tanke på hur tidigare forskning poängterar vikten av barnets behov av relationsstöd erbjuds en 
tänkbar arbetsmodell där konkret relationsstöd för barnet återfinns i själva arbetsmetoden. 
Detta menar Almqvist & Broberg (a.a.) kan tillföra barnet en tryggare anknytning och ett 
förbättrat samspel vilket torde leda till en gynnande utveckling hos barnet, såväl emotionell 
som social och kognitiv.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 2: Möjligt flödesschema för vad en tänkbar arbetsmodell kan tillföra barnet 
 
Modellen (fig. 2) visar hur en tänkbar arbetsmodell med aktivt relationsstöd som delelement i 
innehållet kan bidra med ytterligare en faktor som giltiggör barnets upplevelse. Leira (1990 i 
Metell & Lyckner 2007:102) menar att direkt relationsarbete med barnet och modern är av 
stor vikt för att kunna dela skammen och minska tabuiseringen. Detta kan med andra ord 

Tänkbar  arbetsmodell : 
 

Praktisk pedagogik
   

Individuell följsamhet  
  

Strävan efter kontinuitet 
 

Aktivt föräldrarelationsstöd  
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förklaras som att konkret relationsarbete med barnet och dess mamma är en viktig del i 
giltiggörandeprocessen. Då det på ett kvinnohus är svårt att arbeta med konkret relationsstöd 
mellan barnet och fadern skulle ett mer symboliskt relationsstöd kunna införas i 
arbetsmodellen. Cater (2007:47) menar att barnets känslomässiga lidande till viss del kan 
bestå i den svåra erfarenheten av pappan. Barnets lidande kan också bestå i en smärtsam 
tolkning av sig själv, då självförståelsen är kopplad till identifiering med pappan (a.a.). Mot 
bakgrund av detta kan barnets lidande hjälpas genom att ge stöd i både barnets tolkning, 
identifiering och relation med pappan. Relationsstödet i arbetsmodellen kan i nästa steg ge 
barnet en förutsättning för förbättrade relationer, främst med föräldrarna, men kan också bidra 
till hur barnets övriga relationer kan komma att utvecklas. 
 
Efter genomgång av tidigare forskning tycker jag mig sakna hur det konkret går att arbeta 
med barnets papparelation under vistelsen på kvinnohus. Detta kan ha att göra med att 
faderskapet i våldsituationer i mycket liten utsträckning problematiseras eller diskuteras i 
både forskning och praktik (jfr Eriksson 2007:212). Våldsutövande fäder har en tendens att 
inte längre definieras som föräldrar och befrias samtidigt från ansvar. Detta får till följd att 
frågor kring dels konkreta åtgärder för att hantera barns relationer till sina pappor och dels 
våldsamma fäders föräldraskap utelämnas (a.a.). Detta visar på en väsentlig lucka i aktuell 
forskning. 
 
I studien har det kognitiva perspektivet stått i fokus, vilket gör att frågor i exempelvis det 
emotionella eller socialpsykologiska spektrat inte har belysts i någon vidare omfattning. Dock 
är det viktigt att poängtera att det inte går att dra tydliga gränser mellan dessa perspektiv utan 
de utgör delar av en större helhet. I det verkliga livet är gränserna mer otydliga. Perspektiven 
går in i varandra på olika sätt och påverkar således varandra. I en studie likt denna har ändå en 
gräns dragits för att låta studien få ett tydligt fokus (jfr Hwang & Nilsson 2003:19). Däremot 
menar exempelvis Leira (1990 i Eriksson m.fl. 2007:11-12) att även om det giltiggörande 
arbetet kan sägas vara kognitivt så har det en social sida som både förutsätter och leder till 
känslomässigt och emotionellt arbete. Forskarperspektivet är således av avgörande betydelse 
för vilken kunskap som produceras. Som förslag på vidare forskning kan behov hos barn som 
vistas på kvinnohus ytterligare studeras, men utifrån andra vinklar som exempelvis ålder, kön 
och kultur. En liknande studie kan också genomföras, men med en socioemotionell 
utgångspunkt. Vidare föreslås studier i hur ett aktivt relationsstöd mellan barnet och pappan 
kan se ut, både under vistelsen på kvinnohus och tiden där efter. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 1 
Måndagen den 23 april 2007, kl. 13.30 – 15.00. Plats: Kvinnohuset, Örebro. 
 
Syfte med intervjun: att få en djupare kunskap om barnprojektet och Oasenmodellens 
arbetsmetod. 
 
Bakgrund:  
 

• Berätta lite kort om er själva 
o Utbildning? 
o Tidigare erfarenhet? 
o Hur kom det sig att ni började i det här projektet? 

 
I: Barnprojektets innehåll, arbetet med barnen 

 
• Berätta om barnprojektet.  

o Vad gör det för skillnad nu när ni finns? 
• Berätta om hur ni arbetar med barnen  

o Berätta gärna i ett tidsperspektiv:  
o …från hur ni förbereder er för ett barns ankomst… 
o … till första dagen för barnet…  
o …Oasen…  
o …kontakt med skola/myndigheter… 
o …avslut, flytt från kvinnohuset… 
o …och sedan?... 

 
II: Arbetsmetod 
 

• Hur möter ni de olika behov som barnen kommer med? 
o Om verksamheten anpassas individuellt, berätta hur? 
o Utifrån vilka aspekter arbetar ni efter ett barnperspektiv? 

 
• Har ni lagt märke till att det kan vara tabu för barnen att tala om att pappa slår 

mamma?  
o I så fall på vilket sätt?  
o Hur bemöter ni det? 
 

• Hur bemöter ni barn som verkar traumatiserade? 
 

• På vilket sätt bekräftas barnens upplevelser? 
o Hur ser ni på skuld och skam hos dessa barn? 
o På vilket sätt arbetar ni med att lyfta skuld och skam? 

 
• När ett barn kommer till kvinnohuset innebär det ett uppbrott och en flytt som kan 

vara ganska så omvälvande. Berätta om det finns något i er verksamhet som särskilt 
beaktar barnets erfarenhet av uppbrott och flytt? 
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• Berätta om hur ser ni på familjerelationer i de familjer ni möter. 
o Hur arbetar ni med detta? 

 
• Berätta om hur barnen här kan få struktur och rutiner. 

 
• Berätta om hur ni tänker kring säkerhetsaspekten. 

o Hur ser ni på riskerna för fortsatt våld?  
 

• Vad händer med barnet efter vistelsen på kvinnohuset? 
o Förekommer det något arbete med att identifiera eventuella vidare behov hos 

barnet?  
 

• Berätta om hur ert samarbete med andra instanser ser ut?  
o Finns det ett samarbete för att exv. identifiera vidare behov?  
o I så fall, hur ser det ut? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 2 
Onsdagen den 25 april 2007, kl. 13.00 – 15.00. Plats: Kvinnohuset, Örebro. 
 
Syfte med intervjun: att få en djupare kunskap om barnprojektet som arbetsmodell och 
undersöka hur Oasenmodellen kan möta barnens behov. 
 
I: Barnens behov 
 

• Vilka behov har barnen när de kommer till er? (Generellt) 
o Har ni upptäckt några starkare behov än andra? 
o Har ni upptäckt några skillnader mellan pojkar och flickor? 
o Har ni upptäckt några skillnader mellan olika åldrar? 
o Har ni upptäckt några skillnader mellan olika kulturer? 

 
• Har ni nu efter att projektet varit igång en tid upptäckt något mer som barnen har 

behov utav, i jämförelse med vad ni såg tidigare? 
o I så fall vad? 
o Vad tänker ni göra för att möta de behoven? 

 
II: Förändring/Processer  
 

• Berätta om hur barnet förändras här. 
 
• Vad uppfattar ni sker i mötet mellan de olika barnen? 

 
• Vad uppfattar ni sker i mötet mellan er som personal och barnen? 

 
• Barnets berättelse (ord/rollspel/bild) –hur kan den förändras? 

 
 
Barnprojektet Oasen som arbetsmodell 
 

• Hur har ni format den modell ni arbetar efter? 
o Hur såg den första tiden ut? 
o Hur förberedde ni er? 

 
• Hur har modellen utvecklats fram till idag? 

o Vad har blivit bättre än ni tänkt? 
o Vad har inte blivit som ni tänkt? 
 

• Upplever ni att något saknas i verksamheten? 
 
• Hur ser ni på den fortsatta utvecklingen av arbetsmodellen? 
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Barnprojektet Oasen som en del av kvinnohuset i Örebro 
 

• Av det som finns skrivet om kvinnohuset i Örebro, ges en beskrivning av att man här 
arbetar efter ett individuellt perspektiv och att verksamheten utgår från ett antal 
anställningar av professionella istället för enbart ideellt arbetande.  

o Hur kan detta påverka barnprojektet? 
 

• Om man istället hade arbetat mer utifrån ett samhällsperspektiv eller ”grupptänk”, 
hade då barnverksamheten sett annorlunda ut?  

o Hur? 
o I något avseende? 

 
• Hur ser ni på professionalitet? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


