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Sammanfattning 
 
Föreliggande uppsats syfte är att undersöka hur barn som upplevt våld mot mamma har det i 
skolan och om skolan på något sätt kan kompensera för den utsatta situation som denna grupp av 
barn har det i hemmet. Datamaterialet som uppsatsens empiri kommer från är ett redan insamlat 
material där intervjuer gjorts med våldsutsatta barn. De resultat som presenteras utgörs av en 
systematisk redogörelse av tidigare forskningen på området där det empiriska materialet 
analyseras utifrån den utvecklingsekologiska teorin och utifrån barns olika förmågor att bemästra 
tillvaron och sedan ger en röst till den insamlade forskningen. Resultatet visade att under 
förutsättning att våldet i familjen inte drabbar barnets nattsömn eller att föräldrarna inte 
prioriterar tillräckligt för att barnet ska få den sömn han/hon behöver och att barnet inte 
allvarliga koncentrationssvårigheter så verkar barn kunna använda skolan för att lära sig saker 
och glädjas av detta lärande. Om skolpersonal dessutom skulle ha mer kunskap kring denna 
grupp av barn, skulle barnen kunna uppmärksammas tidigare och därmed erbjudas stöd. För 
framtida studier vore det värdefullt att lägga fokus på barn som upplevt våld mot mamma och 
deras avsaknad av någon utomstående kompensation.  

Nyckelord: våld* barn* skola*  
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Abstract 

This paper aims to examine how children who have experienced violence against their mother 
experience their school and if the school somehow can compensate for the vulnerable situation of 
the children’s home situation. The data is an already collected material there interviews with 
abused children are done. The results presented consist of the previous research in the area where 
the empirical material analyzed from the developing ecological theory and based on children's 
different abilities to master life and then give an voice to the collected research. The results 
showed that if the violence in the family does not affect the child's sleep or the parents do not 
prioritize enough for the child to get the sleep he/she needs and that the child is not serious 
difficulty concentrating, it seems that children can use school to learn and enjoy this learning. If 
school staff also would have more knowledge about this group of children, the children would be 
noticed earlier and offered support. For future studies, it would be useful to focus on children 
who have experienced violence against their mother and the absence of any outside 
compensation.  

Keywords: violence* children* school* 
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Introduktion  
Barn som upplever våld mot den egna mamman kan förutom upplevelsen av själva våldet, även 
bli drabbade av olika former av försummelse till följd av situationen i familjen. Det som barnen 
kan tvingas leva med förutom det aktuella våldet är bland annat en psykiskt sjuk förälder, fysisk 
och emotionell försummelse samt olika former av barnmisshandel (Lamers-Winkelman, 
Willeman & Wisser, 2012). De barn som upplever våld i familjen kan även leva med tankar och 
rädsla gällande om den egna mamman kommer bli skadad eller till och med dödad och kring hur 
det rådande våldet kan komma att sluta (DeBoard-Lucas & Grych, 2011). Samtidigt som de 
våldsutsatta barnen lever i våldet och möjligen påverkas av dessa ovanstående faktorer har de i 
de flesta fall samtidigt en skola att gå till. Skolmiljön där barnen befinner sig, kan i vissa fall 
även fungera som en fristad för barnen där de kan känna sig trygga (Gonzales m.fl., 2012). 

Utifrån detta resonemang är tanken med min uppsats att söka information kring hur barn som 
upplevt våld mot mamma har det i skolan och om skolan på något sätt kan fungera 
kompensatoriskt för dessa barn. Fokus för uppsatsen är således skolans betydelse för barn som 
upplevt våld mot mamma. Uppsatsens fokus gör att denna studie blir aktuell för yrkesverksamma 
inom bland annat socialtjänsten som möter dessa barn och även för skolpersonal som möter 
dessa barn i stort sett dagligdags i den direkta skolmiljön. 

Följande avsnitt redogör för den tidigare forskningen inom ramen för den aktuella uppsatsens 
område och utgör samtidigt uppsatsens bakgrund. Avsnittet är uppdelat i tre områden: våldets 
sociala konsekvenser, emotionella konsekvenser och skolans roll för dessa barn.  

Våldets direkta och sociala konsekvenser  

Detta avsnitt handlar om de direkta konsekvenser av social karaktär som de våldsutsatta barnen 
kan bli drabbade av och som de därmed kan bli tvungna att leva med dagligen på grund av våldet 
som de själva har upplevt.  

Våldet som barnen upplever mot den egna mamman, kan ge barnen en rad olika negativa 
upplevelser samtidigt som våldet pågår på olika sätt i olika familjer. Edleson (1999) menar att det 
vanligaste är att barnen upplever misshandel mot mamman som inte är dödlig, men väldigt 
brutal. Enligt Broberg med kollegor (2011) blir mer än hälften av de barn vars mamma blivit 
misshandlad även själva utsatta för våld. Våldet som sker mot mamma kan handla om olika typer 
av våld, bland annat livshotande våld, vaga hot och handgripligheter, som för barnet upplevs 
skrämmande (Cater, 2008a). Det finns olika typer av våldsupplevelser som denna grupp av barn 
lever med, och våldet för de olika barnen ser aldrig likadant ut, men oavsett våldets karaktär så 
påverkas barnen av det aktuella våldet. 
 
Enligt Lyckner och Metell (2001) kan dödshot som pappan eventuellt utdelat mot mamman vara 
verklighet för barnen och kan göra att barnen lever med stark oro. ”Barn kan inte veta hur 
misshandeln slutar, kommer mamma att överleva?” menar Lyckner och Metell (2001, s. 29). Det 
som händer i familjen är för barnet ofta obegripligt och oförutsägbart vilket gör att barnet blir 
utelämnat. Några barn berättar att när pappan slår mamman så skadar han även barnet (Lyckner 



2 

 

& Metell, 2001). Även DeBoard-Lucas och Grych (2011) menar att barn som upplevt våld mot 
mamma ofta lever med en oro huruvida mamman kommer bli skadad och kanske till och med 
dödad. Som redovisats ovan kan barn som upplevt våld mot mamma leva med stark oro, vilket 
möjligen kan göra livssituationen problematiskt för barnen på olika sätt. 
 
Samtidigt som barnet blir vittne till det aktuella våldet eller själv blir utsatt, kan barnet även 
självt agera i våldssituationen. Eskonen (2007) menar att barn som upplever våld i familjen gör 
det inte bara genom att se eller höra, det handlar även om att barnen själva agerar då våldet sker. 
Barns agerande i våldssituationer i familjen kan bland annat innefatta aktivt ingripande i det 
aktuella våldet. Barnen kan försöka avbryta bråk mellan föräldrarna genom att fysiskt ställa sig 
emellan dem och be dem att sluta bråka. Andra metoder för barnen är att försöka få föräldrarnas 
uppmärksamhet på något annat än själva bråket som börjat. Barnen kan även skrika då våldet 
försiggår i hopp om att någon utomstående hör och då kan komma och hjälpa dem (Eskonen, 
2007). Barnets agerande under själva våldssituationen kan även handla om att barnet sätter igång 
hög musik, gömmer sig eller ringer polisen - det vill säga på något sätt säga ifrån att det som 
händer inte är okej (Överlien & Hydén, 2009). Således finns det många olika strategier som 
barnet kan behöva ta till när våldet pågår runt omkring dem i hemmet. 
 
Sammanfattningsvis upplever barnen olika direkta typer av våldshandlingar som kan ge dem 
olika sociala konsekvenser och som kan handla om att de känner oro över våldet. Men det kan 
även gå så långt att barnen själva kan känna sig tvungna att agera i våldssituationen.  

Våldets sociala konsekvenser utifrån ett långsiktigt perspektiv 

Samtidigt som de sociala konsekvenser av våldet kan vara direkta, finns det även sociala 
konsekvenser som påverkar de våldsutsatta barnen på längre sikt. En del sociala konsekvenser av 
våldet kan till och med påverka barnet för resten av livet.  

Livslånga konsekvenser som barnet kan bli drabbat av på grund av våldet om de upplevt, kan 
handla om normalisering av våld. Mbilinyi med kollegor (2012) menar att barn som bevittnar 
våld mellan föräldrarna kan normalisera våldet och därav få missuppfattningar om vad våld 
egentligen innebär. De barn som bevittnat våld i familjen och därmed fått våldet normaliserat 
löper även större risk än andra barn att själva begå våldshandlingar (Mbilinyi, m.fl., 2012). Män 
som vuxit upp med våld under barndomen riskerar dessutom att själva utsätta sina flickvänner 
för våld, medan kvinnor som vuxit upp med våld tenderar att själva bli utsatta i vuxen ålder 
(Weis, Marusza & Fine, 1998).  
 
Barn som lever med våld i hemmet kan dessutom uppvisa symptom i skolan som utåtagerande 
eller inåtvändhet. Utåtagerande symptom hos barnen kan vara koncentrationssvårigheter, 
aggressivitet, rationella förklaringar till eget våld och nonchalans av skolregler. De inåtvända 
symptomen kan handla om sorg och depression, hemlighetshållande, känslor av skuld och skam, 
samt känslan av att vara annorlunda (Sundborg, 2012). Dessa utåtagerande symptom samt andra 
symptom som inte är socialt accepterade av det våldsutsatta barnets klasskamrater kan även leda 
till att barnet blir mer känsligt. Den känslomässiga obalansen kan också göra att barnet lätt blir 
provocerad av negativa kommentarer från andra (Fainsilber Katz, Hunder & Klowden, 2008). 
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Således finns det flera olika symptom som de våldsutsatta barnen kan uppvisa i skolan och som 
samtidigt kan göra att det själva inte blir socialt accepterade av klasskamraterna.  

Weis, Marusza och Fine (1998) menar att barn som upplevt våld i hemmet och även själva blivit 
slagna kan använda sig av olika strategier för att inte skadorna och dess härkomst ska bli 
uppmärksammade av lärarna i skolan. Barnen kan bland annat ha som strategi att undvika lärarna 
för att de inte ska upptäcka de skador som barnet har. Barnen kan även agera felaktigt för att 
lärarna ska tycka att det inte gör något att barnet har skador då det ändå inte beter sig korrekt 
(Weis, Marusza & Fine, 1998).  Utifrån detta kan barnen ha olika typer av beteenden som 
uppkommit på grund av hemsituationen och som kan skilja sig åt mellan individer.  

Arnell och Ekbom (2010) menar att de våldsutsatta barnen även kan ha bristande kommunikation 
och svårigheter med att ta sociala kontakter. Barnet kan även få det svårt att lämna hemmet då 
barnet känner sig tvunget att skydda mamman och de yngre syskonen. Dessutom kan barnet 
känna sig tvunget att ta föräldrarollen och därmed kanske bli drabbat av bristande omvårdnad. 
Barnet kan även normalisera våldet vilket gör att barnet lättare dras in i bråkets centrum, bli 
slaget och bli utsatt för mobbing. Alla dessa olika faktorer som det våldsutsatta barnet kan bli 
drabbat av kan även göra att barnet inte orkar med skolan (Arnell & Ekbom, 2010). Barnets yttre 
verklighet kan dessutom handla om hyperaktivitet hos barnet på grund av våldet som skett 
(Jayasinghe, Jayawardea & Perera, 2009). Som redovisats ovan kan våld i familjen således 
påverka barnens situation på många olika sätt, bland annat så att barnen får svårt med andra 
sociala relationer i skolan. Dessa ovanstående svårigheter kan göra det svårt för barnen att vara 
aktiva i skolan, dels genom att bekymret med att ta sociala kontakter kan göra det svårt för 
barnen att skapa kamratrelationer, och dels genom att tankarna om att skydda den egna mamman 
kan göra att barnet blir drabbat av koncentrationssvårigheter. 

Pinheiro (2006) menar att våld som barnen upplever i familjen även kan ge livslånga 
konsekvenser för barnens hälsa och utveckling. Många av dessa barn kommer att sakna tillit till 
människor. Barnet kanske aldrig mer kommer att kunna känna sig tryggt och omhändertaget i 
närheten av föräldrarna (Pinheiro, 2006). Även Almqvist med kollegor (2012) menar att barn 
som upplevt våld mot mamma kan få det svårt att känna tillit till andra människor, detta då barn 
är särskilt sårbara för våld som sker mellan de egna föräldrarna.  
 
Utöver att normalisera våldet, bruka det själv eller själv bli utsatt, löper ungdomar som under 
barndomen bevittnat våld mellan föräldrarna större risk än andra ungdomar att utveckla olika 
typer av riskbeteende och att utföra olika kriminella handlingar (Wood & Sommers, 2011). Även 
Lepistö, Luukkaala och Paaviöainen (2010) menar att barn som bevittnat våld i hemmet löper 
större risk än andra ungdomar att få ett ökat riskbeteende i tonåren. Denna grupp av barn som 
upplever våld mot sin mamma löper även större risk att under tonåren utveckla depression och 
ångestsyndrom (Wood & Sommers, 2011). Som redovisats ovan riskerar barn som upplevt våld 
mot mamma att utveckla ökat riskbeteende på grund av våldet, och för att denna grupp av barn 
ska bli identifierade tidigare behövs verksamma med kunskap inom detta specifika område. 
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Sammanfattningsvis kan våldets sociala och långsiktiga konsekvenser handla om att barnen 
bland annat kommer att sakna tillit till andra människor, normalisera våldet som sker och 
använda sig av socialt icke accepterat beteende i skolan.  

Våldets direkta och emotionella konsekvenser  

Detta avsnitt handlar om de direkta konsekvenser av emotionell karaktär som barnen kan bli 
drabbade av på grund av det våld som de själva har upplevt mot den egna mamman.  
 
Enligt DeBoard-Lucas & Grych (2011) känner sig många av de våldsutsatta barnen skyldiga till 
det våld som äger rum. Detta genom att barnen tror att de är ansvariga för bråket och att det var 
just de som satte igång det aktuella bråket. Eriksson och Näsman (2011) menar att många av de 
barn som upplever våld mot mamma blir utsatta för psykisk misshandel då barnet upplever våld 
mot en viktig person för dem. Samtidigt som alla barn som bevittnat våld anses vara utsatta för 
psykisk misshandel är barnens syn på våldet från pappan individuell. Cater (2008b) menar att 
barns beskrivningar av den egna pappan som utsatt barnets mamma för våld ser olika ut och att 
våldsupplevelsen är en individuell upplevelse. 
 
Barnets inre verklighet under våldet som sker mot mamman kan kännetecknas av - påträngande 
minnesbilder, rädsla, katastroftankar, isolering, passivitet, otrygghet och hjälplöshet, vilka kan 
ses som introverta svårigheter. Barnens inre verklighet kan även visas genom mer extroverta 
faktorer, så som - missförstånd, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, dålig 
impulskontroll, ilska, upprepningstvång, kort framtidsperspektiv, aggressivitet, hat, stress och 
självförebråelser (Arnell & Ekbom, 2010). Att må psykiskt dåligt och bli drabbad av psykisk 
ohälsa är något som många barn drabbas av som lever med våld mot mamman (Matrud, 2007). 
Om barn kroniskt exponeras för våld under en längre tid ökar risken för psykisk ohälsa, i 
jämförelse med barn som istället exponeras för en akut våldshändelse (Kennedy m.fl., 2010). I 
familjer präglade av våld kan många olika emotioner påverka barnens inre, som bland annat 
psykisk ohälsa, otrygghet och ångest vilket kan påverka barnen och gör det jobbigt för dem i 
bland annat skolan.  
 
De barn som blir vittne till våld som sker mot mamman eller som själva blir utsatt för fysiska 
eller sexuella övergrepp av sina föräldrar, blir ofta skamfyllda och traumatiserade. Ett barn är 
beroende av sin förälder och dennes omsorg och tar därmed dennes hot i samband med 
misshandel på fullaste allvar, vilket gör att hoten för barnen ses som något som kan bli verklighet 
(Lyckner & Metell, 2001).  
 
Sammanfattningsvis kan barnen känna sig ansvariga och rädda för det våld som äger rum, vilket 
i sin tur eventuellt kan göra att de känner sig skamfyllda och traumatiserade.  
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Våldets emotionella konsekvenser utifrån ett långsiktigt perspektiv 

Denna del handlar om de emotionella konsekvenser som barnen kan bli drabbade av på grund av 
våldet som de upplevt och som sedan kan påverka barnen under lång sikt.  
 
Våldssituationen i hemmet kan ge modern svårigheter med omvårdnad av barnet, vilket i sin tur 
kan leda till att det blir svårt för barnet att använda sig av moderns stöd och säkerhet under andra 
tillfällen då barnet är stressat och känner sig hotat (Sturge-Apple, Davies & Cicchetti, 2012). Att 
barnen både lever med våld och samtidigt inte kan känna sig trygga i enbart moderns sällskap är 
någonting som kan vara viktigt att ha i beaktande av yrkesverksamma som möter dessa barn 
dagligdags.   
 
En möjlig konsekvens för barn som lever i familjer där pappan utövar våld mot mamman är 
lojalitetskonflikter. En del av barnen berättar om goda sidor som pappan har medan andra barn är 
arga, besvikna och uppgivna över pappans beteende (Solberg, 2007). Förutom lojalitetskonflikter 
kan barnen uppleva olika former av oroskänslor. Barnen förmedlar ofta oro och omtanke för sin 
mamma och vill skydda henne, samt känner oro över att mamman ska bli skadad. Samtidigt som 
barnen upplever en oro för denna man, i vissa fall den egna pappan, är de också osäkra på vilken 
relation barnet själv ska ha till pappan i framtiden (Solberg, 2007).   
 
Barn som lever med våld i hemmet kan även känna sig skamsna över sin situation, vilket kan 
leda till att de inte berättar om hemsituationen för lärarna i skolan (Saunders, 2000; Sundborg, 
2012). Barn som utsatts för våld under uppväxtåren löper även risk att utveckla skolrelaterade 
problem, som bland annat inlärningssvårigheter (Perkins & Graham-Bermann, 2011). Våldet mot 
den egna mamman kan således påverka barnen på många sätt och kan även göra att barnen får 
svårigheter att utföra de uppgifter som de får i skolan.  
 
Oberoende av barnets kön eller ålder kan våld som sker mot mamma vara traumatiserade för 
både modern och för barnet. Barnens förmåga att bland annat reglera känslor, upphetsning och 
aggression kan bli lidande på grund av det upplevda våldet i familjen (Schechter m.fl., 2011). 
Barn som lever med våld i familjen löper även större risk än andra barn att få beteendeproblem 
(Wolfe m.fl., 1985). Att som barn uppleva våld i hemmet kan ge många olika psykiska 
konsekvenser, bland annat kan barnens känsloreglering bli bristande, vilket bör uppmärksammas 
då detta kan antas vara påfrestande för barn. Om barnet i skolan har problem med att reglera 
känslor, upphetsning eller har problem med aggression kan det medföra att barnen får problem 
med relationerna i skolan.  
 
Förutom problem med känsloreglering och aggressivitet, känner barnen, som tidigare nämnts, 
även känslor av oro. Denna typ av oro kan uppstå till följd av föräldrarnas inkonsekvens. 
Inkonsekvensen kan även göra barnen förvirrade samt ge dem långvariga svårigheter med 
gränssättning (Gámez-Guadix m.fl., 2012). Att som barn ständigt leva med oro och förvirring 
kan antas vara något problematiskt för barnen. Att ha svårigheter med gränssättning kan även 
tänkas få konsekvenser för barnen i skolan, då gränssättningsproblem kan göra det svårt för 
barnen att koncentrera sig och utföra de skoluppgifterna de har fått i skolan.  
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Sammanfattningsvis kan emotionella konsekvenser på lång sikt innebära att modern kan få det 
svårt med omvårdanden av barnet på grund av våldet som sker omkring dem. Barnet kan även få 
det svårt att reglera känslor och upphetsning samt få det svårt med gränssättning.  

Skolan som potentiell kompensator för våldsutsatta barn 

Detta avsnitt handlar om hur skolan som potentiell kompensator kan kompensera för den 
hemsituation som de våldsutsatta barnen kan uppleva i hemmet.  
 
Skolan kan fungera som en tillflyktsplats dit barnen kan gå när det är jobbigt hemma. Där kan 
det även finnas vuxna människor som kan upptäcka våldet som barnet eller den unge lever med. 
Barn berättar att om man befann sig i skolan så slapp man ju se det som hände hemma 
(Barnombudsmannen, 2012). ”Skolan kan vara en fristad från ett familjeliv präglat av våld och 
övergrepp” (Barnombudsmannen, 2012, s. 31). Då skolan i vissa fall kan fungera som en 
tillflyktsplats för denna grupp av barn, bör det innebära att skolpersonal på olika plan kan hjälpa 
dessa barn. 
 
Samtidigt som skolan kan fungera som en tillflyktsplats kan den även fungera som en trygg 
fristad utanför hemmet. Någon form av trygg fristad utanför hemmet samt goda relationer med 
vuxna som bryr sig, är två faktorer vuxna män som levt med våld i hemmet under barndomen 
uppger har hjälpt dem att kunna utvecklas gynnsamt (Gonzales m.fl., 2012). Denna fristad som 
beskrivs i studien kan vara både skolan och olika typer av resurser som finns i samhället, 
gemensamt för dessa är dock att de står för säkerhet, struktur och frihet. Trevliga aktivteter som 
anordnas i dessa fristäder gav även barnen någonting annat att tänka på (Gonzales m.fl., 2012). 
En trygg fristad utanför hemmet samt goda relationer med vuxna är två faktorer som kan göra att 
utsatta barn trots hemmiljön kan utvecklas gynnsamt. 
 
Även Bruno (2011) menar att skolan kan fungera som någon form av frizon för utsatta barn. 
Denna frizon menar Bruno kan innebära en miljö för barnen där de kan tala om de problem som 
finns i hemmet och därmed få stöd. Att skolan som frizon kan fungera som en plats där barnen 
kan prata om sin hemsituation är viktigt att uppmärksamma. Det kanske inte krävs en 
helrenovering av skolans pedagogiska bemötande mot dessa barn, utan istället några 
uppmuntrande ord av trygg vuxen som är pålitlig och bjuder in till samtal utan press och utan 
krav på motprestation.  
 
Dyregrov (2010) menar att personal på daghem och skola bli viktiga stödpersoner för barn som 
upplevt trauma eller har föräldrar som på grund av olika anledningar inte har förmågan att ge 
barnet det stöd som det behöver. Om personalen misstänker att ett trauma uppkommit i familjen 
så är det av vikt att personalen går försiktigt fram för att inte skapa ännu större problem för 
barnet (Dyregrov, 2010). Utifrån detta kan det tänkas vara av vikt att skolan blir medveten om 
det stöd de kan ge och vad stödet kan innebär för våldsutsatta barn.  
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För att skolan ska kunna fungera kompenserande måste det finnas trygga vuxna som kan hjälpa 
barnen. Sundelin Wahlsten (1997) menar att skolan och barnomsorgen utgör en stor faktor för 
barnets utveckling. Om skolan och barnomsorgen fokuserar på barnets behov genom pedagogiskt 
arbete och utvecklingsstöd har det en stor betydelse för barnets utveckling. Här stärks barnets 
utveckling genom att barnet får kunskap och kännedom om hur det bland annat kan vara i ett 
samhälle. Skolan och barnomsorgen kan även erbjuda det utsatta barnet bekräftelse i sin person, 
vilket är en grundläggande förutsättning för barnets utveckling (Sundelin Wahlsten, 1997). 
Vuxna som ser barnen och värnar om deras utveckling kan fungera som ett slags skydd för 
barnen och samtidigt påverka en gynnsam utveckling. 
 
Den trygga fristaden utanför hemmet kan även förstärkas av pedagogiska skyddsfaktorer som är 
gynnsamma för utsatta barn. Dessa skyddsfaktorer är samma faktorer som pedagogiska miljöer 
av hög kvalitet karakteriseras av (SOU, 2010:64).”Pedagogiska miljöer av hög kvalitet uppnår 
goda resultat eftersom de ger fullgoda förutsättningar till alla barn, även de som är i behov av 
stöd, är sårbara eller på något sätt utsatta för svåra erfarenheter eller uppväxtförhållanden” (SOU, 
2010:64, s. 102f). Utöver fullgoda förutsättningar för alla barn kan kanske en god relation mellan 
barnet och barnets lärare vara en grundläggande faktor för att uppnå pedagogiska miljöer av hög 
kvalitet. Goda relationer mellan barn och deras lärare där lärarstöd är i fokus kan även öka 
barnets självkänsla och minska barnets risker för depression (Ranjini, Rhodes & Mulhall, 2003). 
En god skolmiljö för barn som lever med våld i familjen skulle utifrån detta karaktäriseras av 
pedagogiska miljöer av hög kvalitet där lärarstöd är i fokus.  
 
Barnombudsmannen (2012) menar att en del barn som lever med våld mot mamma försöker göra 
sig hörda via olika signaler till skolpersonalen för att de ska upptäcka dem och fråga dem hur de 
har det hemma. En flicka berättar att hon var uppkäftig mot lärarna, skrev dikter om pappans 
våld mot mamman och överdoserade tabletter i hopp om att skolpersonalen skulle fråga henne 
om hennes hemsituation (Barnombudsmannen, 2012).  

I vissa fall använder sig inte denna grupp av barn signaler utan berättar direkt om situationen i 
hemmet istället. Barnombudsmannen (2012) menar att i de fall där barnen berättar direkt för 
någon i skolpersonalen om det våld som försiggår i hemmet finns en god relation som byggts 
upp av tillit. Samtidigt berättar barnen att denna relation är svår att skapa då lärarna ofta har stora 
klasser och för mycket att göra. Skolkuratorerna och skolsköterskorna är även de viktiga 
personalgrupper som barnen berättar har hjälpt dem med myndighetskontakter och med 
stödsamtal (Barnombudsmannen, 2012).  ”Gemensamt för de situationer när barn anförtrott sig 
till en vuxen i skolan är att den vuxne skapat en relation till barnet och bemött barnet väl och sett 
behoven” (Barnombudsmannen, 2012, s. 30).  Även Weis, Marusza och Fine (1998) menar att 
för många våldsutsatta barn är det skolan och de vuxna som befinner sig där som blir till en slags 
tillflykt från vardagen. Om barnen ska våga berätta om sin situation behövs tillit, för att denna 
tillit ska kunna byggas, behövs uppmärksamma och relationsbyggande skolpersonal som ”har 
tid” att se dessa barn för att sedan kunna hjälpa dem till det bättre.  
 
Sammanfattningsvis kan skolan potentiellt fungera kompensatoriskt på olika sätt, tack vare 
miljön som finns där och den skolpersonal som arbetar på skolan.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att söka förståelse kring hur barn kan använda skolan för att kompensera 
för de negativa konsekvenserna av våldet mot mamma.  

- Hur upplever barnen sin skolsituation? 

- Vilka faktorer i barnens skolmiljö gör att den kan fungera kompensatoriskt?  

Syftet och frågeställningarna besvaras med hjälp av vad barn mellan 9 år och 13 år som upplevt 
pappans eller mammans partners våld mot den egna mamman berättat. 

Teoretisk ram  
De teorier som jag använt i min studie står för två olika angreppssätt som sedan kopplats 
samman. Den ena teorin utgår från Bronfenbrenners utvecklingsekologi och den andra teorin 
handlar om barnets förmåga att bemästra tillvaron genom coping och resiliens. Båda dessa 
utgångspunkter har använts då utvecklingsekologin förklarar barnets tillvaro i förhållande till de 
olika omgivningarna (systemen) som barnet befinner sig i medan coping och resiliens handlar 
om barnets egen förmåga att hantera den omgivande miljön. Tillsammans ges dessa olika teorier 
ett försök till en helhetssyn på barnets situation.  

Barns familj och skola som mikrosystem 
Grundtankarna inom utvecklingsekologin är enligt Bronfenbrenner (1979) att den omgivande 
miljön direkt påverkar och utvecklar en människa. Utvecklandet sker då människan interagerar 
med en annan människa inom hans eller hennes mikrosystem. Denna utveckling av människan 
sker även i system där människan själv inte är direkt aktiv, dessa system kallas för mesosystem, 
exosystem och makrosystem (Bronfenbrenner, 1979). ”Roles have a magiclike power to alter how 
a person is treated, how she acts, what she does, and thereby even what she thinks and feels” 
(Bronfenbrenner, 1979, s. 6). Människans utveckling sker tillsammans med andra människor i 
olika typer av system. För ett barn sker denna utveckling bland annat direkt i hemmet vid 
middagsbordet, i skolan med kamraterna och med skolpersonalen och indirekt gällande bland 
annat samhälleliga beslut och genom familjens position i samhället.  

Makrosystemet hänvisar till de konsekvenser som observerats då mikro-, meso- och exosystemet 
vägs samman (Bronfenbrenner, 1979). Det som händer inom detta system får direkta eller 
indirekta konsekvenser på det som händer i de underliggande systemen som i sin tur ger 
konsekvenser på det som det aktuella barnet möter i sina närmiljöer. Hit hör exempelvis politiska 
beslut som fattas för att sedan påverka utformningen av barnets barnomsorg eller skolsituation, 
och även familjens position i samhället (Andersson, 1986). Det som sker i det övergripande 
systemet påverkar således det som sker i de underliggande systemen.  

I exosystemet innefattas de miljöer som inte involverar personens utveckling som aktiv 
deltagande. Dock har det som sker inom exosystemet viss påverkan på personens utveckling 
(Bronfenbrenner, 1979). I exosystemet är inte barnets aktiviteter, roller eller relationer i första 
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rummet längre. Istället läggs nu fokus på samhällsstrukturer, förhållanden och faktorer i barnets 
närmiljö som påverkar barnets aktiviteter, roller och relationer. Ett exempel på detta är 
personalomsättningen på barnets daghem (Andersson, 1986). I detta system befinner sig bland 
annat olika samhällsstrukturer i barnets närmiljö.  

I mesosystemet pågår en uppsättning av inbördes relationer mellan två eller fler miljöer som 
utvecklar personen till att bli en aktiv deltagare. Detta system finns där en person är aktiv i två 
system samtidigt, exempelvis barnet som spenderar tid både i hemmet och i förskolan. En och 
samma person kan vara delaktig i flera mesosystem. Det bör även finnas en synlig länk mellan 
dessa två system som ingår i mesosystemet. Kanske kan modern följa barnet till skolan första 
skoldagen, eller att läraren vid ett senare tillfälle kommer och hälsar på i hemmet 
(Bronfenbrenner, 1979). Här är det av vikt att studera barnets samtliga miljöer för att få en mera 
sammanhållen bild av barnets situation (Andersson, 1986). I denna typ av system ingår flera 
olika system av i en individs liv samtidigt som systemen påverkar varandra.  

Mikrosystemet är ett mönster av de aktiviteter, roller och interpersonella relationer som den 
aktuella personen upplevt och utvecklas därav inom det just den aktuella miljön. Interaktionen 
sker här ansikte mot ansikte med andra människor i personens mikrosystem. Här är det 
faktorerna, aktivitet, roll och interpersonella relationer som är byggstenarna för systemet som 
sådant (Bronfenbrenner, 1979). Barnets aktiviteter, roller och relationer bidrar till barnets 
utveckling men är även samtidigt konkreta uttryck för barnets utvecklingsnivå. Klimatet som 
finns i hemmet spelar en stor roll för barnets utveckling. De relationer som barnet har i detta 
system, påverkar även det som sker i de andra systemen och är betydande för barnets utveckling 
(Andersson, 1986). I detta system sker den interaktion som sker ansikte mot ansikte med andra 
individer och samtidigt bidrar till individens utveckling.  

Barns relationer i mikrosystemen familj och skola  
Eftersom människan lever i sociala gemenskaper under hela sitt liv är relationer viktiga för 
människans förmåga att överleva. Under de första åren i barnets liv som sätts ramen för barnets 
förväntningar på framtida relationer till andra människor (Karlsson, 2008). Barnets första år 
sätter därav grunden för barnets framtida utveckling.  

Människan har en inbyggd och medfödd förmåga att kunna kommunicera med andra människor i 
sin närhet. Vår grundläggande kommunikationskompetens utvecklas sedan i samverkan med 
andra människor, först och främst genom språket. Genom denna förmåga blir vi delaktiga i 
kommunikationsgemenskap med andra människor i vår omgivning (Røkenes, 2007). Vår 
inbyggda och medfödda förmåga att kommunicera med andra människor ger oss redskap till att 
bli delaktiga med andra människor.  

Människan är en aktiv, handlande och kommunicerande varelse i ständig dialog med sig själv 
och med andra människor i hennes omgivning. Denna aktiva människa hamnar ofta i miljöer där 
hon interagerar med andra människor. I detta handlande kan samarbete eller konflikt uppstå. 
Människan kan till exempel bli tilltalad av en annan människa där de står i samma kö. Detta 
medför att människan hela tiden blir involverad i andras människors handlande, frivilligt eller 
ofrivilligt, engagerat eller oengagerat, flyktigt eller under längre tid, medvetet eller omedvetet 
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(Heidegren & Wästerfors, 2008). Människan som kommunicerande varelse interagerar med 
andra människor både medvetet och omedvetet.  

Då människan handlar själv eller tillsammans med andra människor blir resultatet av handlingen 
ofta något annat än det som var tänkt från början. Människor avbryter varandra, ändrar sig mitt i 
handlandet vilket får ett annat resultat än det från början tänkta. Detta mänskliga handlande 
består således av en svåravgränsad och oavbruten kedja av olika aktiviteter (Heidegren & 
Wästerfors, 2008). Det vi tänkte kommunicera om till en början kan således på vägen ändras och 
bli till ett samtal om något helt annat ämne.  

Bronfenbrenner menar enligt Andersson (1986) att ju mer kompletterande och stöttande 
kontakter det finns mellan barnets olika närmiljöer, desto större betydelse har det för barnets 
utveckling. Samma sak gäller motsatsen, om skolpersonalen ställer för barnet främmande krav på 
barnet så kan man inte räkna med positiva resultat på barnets beteende. Detta kan göra att barnet 
drar sig bort från skolverksamheten och in i andra aktivteter (Andersson, 1986). 

Kompensatoriska mikrosystem 

Skolmiljön som sådan kan fungera som ett mikrosystem som står för trygghet och utveckling för 
de våldsutsatta barnen. Skolan som verksamhet bör erbjuda eleverna emotionell trygghet, och en 
förutsättning för att kunna erbjuda denna form av trygghet är att skolan och dess personal bryr 
sig om hur eleven har det utanför själva skolmiljön (Andersson, 1986).  Utifrån detta kan det ses 
som en självklarhet att skolpersonalen bryr sig om elevernas hälsa både inom och utom 
skolmiljön för att kunna uppväga skillnaderna som finns i barnens förutsättningar att tillgodogöra 
sig utbildningen.  

Skolmiljön för barnen som lever med våld i familjen kan tänkas fungera som ett mikrosystem 
som står för prestationer och uppskattning för de här barnen. Behovet av social trygghet är även 
kopplat till vårt behov av att bli uppskattade. Den uppskattning som de vuxna ofta ger barnen i 
skolan sker enligt Andersson (1986) ofta nära kopplat till barnens prestationer. Detta i sin tur 
innebär att alla barnen inte har möjlighet att få detta behov av uppskattning tillfredsställt av 
lärarna. Runt detta är det dock svårt att generalisera då det ser olika ut från skola till skola. En 
del lärare har en pedagogisk syn som handlar om att ägna uppmärksamhet åt de elever som 
uppfattas svaga, medan andra lärare koncentrerar sig på de elever som presterar väl (Andersson, 
1986). Barnens behov av uppskattning tas emot på olika sätt beroende på skolmiljön och dess 
lärare, detta genom att bland annat en del lärare lyfter de svaga eleverna, medan andra lärare 
lyfter de redan starka eleverna.  

”Behovet av uppskattning är kopplat till individers självvärdering. Ju tryggare man är i sin 
relation till andra, desto mindre är behovet av yttre uppskattning” (Andersson, 1986, s.116). 
Utifrån detta kan det antas att barn som har stark självkänsla är i mindre behov av uppskattning 
än de barn som har låg självkänsla. Utifrån vikten av uppmuntran för alla barn och att skolan 
med utgångspunkt i skollagen ska utforma utbildningen med demokratiska värderingar och 
mänskliga rättigheterna i grunden, verkar det rimligt att alla barn oavsett bakgrund och 
hemförhållanden ska bli uppmuntrade och få det stöd i utbildning som de behöver.  
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Skolmiljön är inte bara en arbetsmiljö för barnen, utan även en utvecklingsmiljö där barnens 
framtida kompetens byggs upp och utvecklas (Andersson, 1986). ”Det är rimligt att anta att en 
miljö som erbjuder social och emotionell trygghet är en bättre utvecklingsmiljö än en miljö som 
känns osäker och hotfull” (Andersson, 1986, s. 113). Då vuxna hamnade i en kris blev de 
sjukskrivna, men när något likande hände barn tidigare blev de sällan bemötta som barn som 
upplevde en kris.  

Skolmiljön som potentiellt kompenserande mikrosystem? 

Ofta är skolorna enligt Andersson (1986) inte medvetna om det behov av trygghet som föreligger 
hos många av skolans elever. Detta kan resultera i långa perioder på skolgården utan tillräckliga 
vuxenkontakter. I praktiken sker aldrig denna form av gruppinteraktion utan tillsyn av vuxen på 
någon annan samhällelig arena. De grupprocesser som utvecklas på skolgården kan uppfattas 
som hotfulla för en del barn (Andersson, 1986). Skolorna kanske inte alltid är medvetna om de 
processer som skapas på skolgården då de vuxna inte är närvarande.  

Avgörande om skolmiljön ska kunna stimulera barnens utveckling av intellektuell och 
skolmässig kompetens är bland annat i vilken utsträckning som personalen på skolan eller på 
förskolan engagerar sig i barnen. Engagemanget här handlar om vilka beteenden som personalen 
stimulerar, stöder eller uppmuntrar, vilket exempelvis kan vara beröm eller tröst. Om vuxna 
uppvisar ett sådant beteende gentemot barnen gör detta att barnen blir bättre på att bidra med 
egna idéer, säga sin åsikt och samarbeta tillammans med andra (Andersson, 1982).  Om 
skolpersonalen engagerar sig i barnen kan detta således bidra till att barnen blir bättre på att säga 
sina idéer och sin åsikt, vilket går linje med skollagens tanke om att förankra respekt om de 
mänskliga rättigheterna och de demokratiska värderingarna.  

Möjligheterna för en skolmiljö eller förskolemiljö att stimulera barns utveckling beror på i vilken 
grad de vuxna i dessa miljöer engagerar sig i barnen. Detta engagemang handlar både om hur de 
vuxna skapar och bibehåller tillfällen för barnen att engagerar sig i samt i vilken utsträckning 
skolpersonalen motiverar barnen (Andersson, 1982). Om barnen i skolmiljön eller i 
förskolemiljön ska kunna utvecklas behövs att de vuxna inom de två olika miljöerna engagerar 
sig i barnen och samtidigt motiverar dem. 

Barns möjlighet att använda skolan som kompensatoriskt mikrosystem  

För alla barn finns det olika skyddande faktorer som kan hjälpa barnen att utvecklas gynnsamt. 
En av dessa skyddande faktorer är vuxna stödjande personer som ger barnen tillit. Dessa trygga 
vuxna kan exempelvis vara mor- och farföräldrar, äldre vuxna släktingar, ungdomsledare eller 
lärare (Werner, 1995). En annan viktigt skyddande förmåga menar Werner (1995) är barnets 
personlighet som kan väcka positiva reaktioner hos omgivningen och barnets förmåga att vilja 
utvecklas. Således finns det alltså skyddande faktorer i barnets omgivning som kan stärka barnet 
i dess utveckling.  

Barn har olika former av skyddande faktorer i omgivning samtidigt som de även har en egen 
copingförmåga. Enligt Lazarus och Folkman (1984) innebär coping bland annat den kognitiva 
och beteendemässiga förmågan att bemästra externaliserande eller internaliserade problematik 
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och vilka resurser individen har för att bemästra detta. Alltså innebär coping en slags förmåga 
och verktyg för hur olika individer bemästrar sin omgivning och de problem som kan finnas i 
den. 

För att individen ska kunna använda sig av sin copingförmåga finns det olika former av 
copingstrategier. Dessa strategier handlar bland annat om hälsa och energi, positiva tankar, 
problemlösningsförmåga, sociala färdigheter, socialt stöd och materiella resurser (Lazarus & 
Folkman, 1984). Således finns det alltså olika strategier för att individer ska kunna upprätthålla 
sin copingförmåga och därmed i högre grad lyckas att bemästra den omgivande miljön på sitt 
eget vis. Dessa olika copingstrategier kan barnen behöva använda i sin vardagsmiljö i skolan för 
att kunna hantera olika stressfyllda situationer för dem.  

En copingstrategi för att hantera omgivning är enligt Lagerberg och Sundelin (2000) primär 
kontroll. Denna strategi handlar om att barnet påverkar objektiva förhållanden eller händelser i 
syfte att anpassa situationen efter barnets egna önskningar. Exempelvis kan barnet arbeta bättre i 
skolan för att få kunna uppnå resultat. I skolan kan således den primära kontrollstrategin bland 
annat visas i situationer då barnet kan bestämma sig för att påverka sitt resultat genom att ta tag i 
uppgifterna som ska göras och därmed ”vara duktig”.  

Resliens eller motståndskraft, kan även det ses som en strategi för att hantera omgivningen som 
barnet befinner sig i. Helmen Borge (2012) menar att alla barn, i olika hög grad, har en egen 
form av resiliensförmåga till hjälp för att klara av olika faktorer i deras närhet. Barnen kan 
exempelvis vara resilienta i förhållande till vissa belastningar i närmiljön men kanske inte till 
andra. Resiliens handlar om barnets personliga egenskaper kopplat till de egenskaper som finns i 
barnets miljö och handlar om samspelet mellan människor och olika riskfyllda omgivningar som 
barnet kan befinna sig i. Barnet måste dessutom själv hitta sina egna speciella processer för att 
uppnå en bättre tillvaro (Helmen Borge, 2012). Utifrån att resiliens ses som en personlig 
egenskap bör det inte vara självklart att alla barn har denna egenskap utan att fallet istället ser 
individuellt ut och därmed kan inte alla barn använda sig av den strategin/förmågan.  

För att ett barn ska utveckla resiliens krävs det till en början att det finns en risk som gör barnet 
till ett riskbarn. Det finns olika typer av risker som kan drabba barn och kan exempelvis vara 
individuell, familjär och samhällelig risk och kan dessutom vara mer eller mindre allvarlig. Det 
centrala här är däremot inte själva risken i sig, utan de processer som den aktiverar hos barnet 
(Helmen Borge, 2012). Den individuella risken handlar exempelvis om biologiska medfödda 
problem, förlossningsskador och utveckling av anpassningsproblem. Den individuella risken kan 
även vara kopplad till barnets status, exempelvis, offer för övergrepp. Barnets temperament eller 
personlighet kan även vara kopplat till individuell risk, exempelvis kan ett besvärligt 
temperament hos barnet utlösa oönskade reaktioner hos familjen som skapar påfrestningar i 
familjesituationen (Helmen Borge, 2012). Den samhälleliga risken handlar bland annat om 
människovållande katastrofer, såsom terrorangrepp och skottlossningar, och naturkatastrofer, 
såsom översvämningar och jordbävningar (Helmen Borge, 2012).  Barnet kan utöver eventuella 
individuella risker även bli drabbat av risker som är sprungna ur familjesituationen eller från 
samhället som sådant.  
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Helmen Borge (2012) poängterar att det är av vikt att särskilja på normal utveckling hos barn och 
resiliens. Exempelvis när ett barn visar kompetens genom att ha lärt sig att cykla så handlar det 
vanligen inte om resiliens, utan om normal utveckling. Om det istället är ett funktionshindrat 
barn som lärt sig att cykla, kan det kallas resilient beteende då detta barn har genomgått en större 
utmaning än andra barn som lärt sig bemästra samma sak. Således är det skillnad på generell 
kompetens hos barn i största allmänhet och på specifik resiliens hos riskbarn (Helmen Borge, 
2012). Samtidigt som riskbarnet kan utveckla ett resilient beteende kan det även utveckla 
beteenden som här till den normala utvecklingen.  

Sammantaget finns det olika former av skyddande faktorer som kan hjälpa barnet att utvecklas 
gynnsamt, exempel på detta skydd är skolpersonal som bryr sig om barnet och som barnet 
därmed känner tillit till. Utöver skyddande faktorer har barnet olika former av copingstrategier 
som det kan använda för att hantera olika stressfyllda situationer som barnet möter, en av dessa 
strateger handlar om primär kontroll där barnet aktivt påverkar sin situation.  En del barn har 
dessutom en form av resliliens (motståndskraft) som hjälper barnet att hantera omgivningen på 
olika sätt.  

Bemästrande för barn som upplevt våld 

För att ett barn ska ha möjlighet till att utveckla resiliens krävs det som tidigare nämnt att barnet 
blir drabbad av en risk, en av dessa slags risker kan dessutom vara en risk med familjebaserad 
karaktär. Enligt Helmen Borge (2012) handlar familjebaserad risk om de vuxna i familjen och 
deras föräldraroller. Exempel på denna typ av risk är alkoholmissbruk, allvarliga och ofta 
förekommande gräl, bristande förmåga att fostra och sätta gränser, omsorgsbrist samt 
misshandel. De barn som lever med någon av ovanstående familjebaserad risk behöver inte 
riskera att utvecklas ogynnsamt.  Här kan moderns höga tankar om sitt barn fungera som en 
skyddsmekanism som kan göra att barnet bemästrar problem som kommer i barnets väg (Helmen 
Borge, 2012). Familjebaserad risk kan således finnas i familjer där det finns någon typ av 
problematik, exempelvis kan sådan risk vara rådande i familjer där barnet upplever våld mot den 
egna mamman.  

Alla riskbarn måste själva finna sina egna förmågor (processer) för att uppnå en för dem bättre 
tillvaro. Barnets resiliens är dock inte konstant utan varierar i olika grader av psykisk välmåga 
hos barnet. Riskbarnen utvecklar resiliens på olika sätt och i varierande grad. Vid likande 
situationer kan en del barn välja att ge upp, medan andra barn kämpar vidare (Helmen Borge, 
2012). Det är utifrån detta barnets linnebyggda förmåga att hantera riskerna som utgör 
riskbarnets resiliens. Denna typ av strategi kan bland annat visas i skolmiljön där barnet ställs 
inför en svårangriplig uppgift som ska utföras, barnet ger upp eller kämpar barnet vidare med 
uppgiften.  

Sammanfattningsvis kan barn som upplevt våld mot mamma eventuellt kategoriseras till en 
familjebaserad risk då denna typ av risk bland annat handlar om bristande förmåga och 
omsorgsbrist. Då denna grupp av barn lever med denna typ av risk finns det olika förmågor hos 
dessa barn som kan hjälpa dem att hantera situationen i hemmet och som kan göra att det 
utvecklas gynnsamt.  



14 

 

Metod 
Uppsatsen som sådan har en fokusering på den insamlade forskningen där det empiriska 
materialet analyseras av valda teorier och som sedan ger röst till forskningen. För att kunna 
studera den tidigare forskningen i samklang med empirin har sedan en hermeneutisk ansats blivit 
aktuell då man genom den söker efter flera möjliga innebörder hos sina studieobjekt. Innebörder 
och andra meningssammanhang förmedlas och förstås genom språklig tolkning (Ödman, 2007). 
”Tolkning är följaktligen de hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform och som sådan 
motsvarighet till de naturalistiska vetenskapernas information” (Ödman, 2007, s. 48). Själva 
tolkningsakten som sådan innebär sedan att frilägga mening och att tilldela mening. Här ses 
aspekterna som oskiljaktiga, det vill säga att man inte kan frilägga utan att tilldela och heller inte 
tilldela utan att frilägga. Tolkningsakten har alltså två olika inriktningar, del från nuet mot det 
förgångna och dels från nuet mot framtiden (Ödman, 2007).  

Litteraturgenomgång  
Inledningsvis under min studie gjordes litteratursökningar via databaserna Summon, Social 
Services Abstracts, PsycARTICLES och PsycINFO med sökorden child*, violen*, school*, 
domestic violence*, inter-parental violence*, partner violence* och context*. Sökningar gjordes 
även i katalogen på Örebro universitetsbibliotek. Dessa sökningar genomfördes för att få en bild 
av hur forskningsfältet ser ut samt för att jag själv skulle bli insatt i det aktuella området. De 
studier som var mest intressanta för min studie var de som handlande om barn som levt med våld 
i hemmet under uppväxtåren, framförallt i de fall där barnets mamma blivit misshandlad av en 
manlig partner. Detta val blev både aktuellt och relevant då min studie handlar om just barn som 
upplevt våld mot den egna mamman utfört av en manlig partner. De studier som därmed valdes 
bort handlade bland annat exempelvis om barn som blivit utsatta för våld i skolan och studier 
som handlade om kvinnomisshandel utan fokus på barn.  

Sökningar har även handlat om våld i hemmet och hur våldet påverkar barnets situation i 
skolmiljön. I dessa sökningar har skolmiljön även inneburit fokus på barnens prestationer och 
resultat i skolan samt barnens relationer med klasskamrater och med deras lärare. Jag har även 
letat efter studier som handlat om hur barn som lever med våld i familjen upplever skolmiljön 
och om denna grupp av barn upplever skolan som ett forum för trygghet och avlastning från 
situationen i hemmet.  

Studier om detta specifika ämne har varit svårt att hitta. När jag i databasen PsycINFO gjort 
sökning med sökorden child* inter-parental violence* och school* har jag fått fram 21 träffar, 
vilket kan anses vara mycket lågt. Majoriteten av dessa träffar uppkommer då barnen i de 
aktuella studierna är i olika skolåldrar eller då studierna handlar om skolvåld eller mobbing. 
Ingen av dessa studier handlar om det som jag vill studera, nämligen hur barn som upplevt våld 
mot mamma har det i skolan. I databasen Social Service Abstracts använde jag samma sökord 
och fick 1 träff som handlade om ungdomar, dejtning och våld.  

Det närmaste jag kommit i mina sökningar som handlar om mitt valda ämne är en studie från år 
2012 där man har frågat män som levt med våld i familjen under barndomen och deras tankar om 
vad som har hjälpt dem. I den studien tas bland annat skolan som fristad upp (Gonzales m.fl., 
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2012). Jag har även funnit en rapport från Barnombudsmannens från 2012 med titeln Våld i nära 
relationer. Barn och ungdomar berättar. I den rapporten tas aspekter upp som handlar om barn 
utsatta för våld i familjen och hur de ser på skolan och relationerna där.  

Urval 
Urvalet för denna studie består av 66 barn som upplevt våld mot den egna mamman. Materialet 
ingår i en utvärdering (Broberg m.fl., 2011) som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen med syfte 
att utvärdera effekten av insatser riktade till barn som bevittnat våld mot sin mamma. Åtta 
verksamheter som arbetar med grupp- eller individuellt inriktat stöd till barn som bevittnat våld 
mot mamma från hennes partner var föremål för utvärderingen som även inkluderade barn från 
åtta andra verksamheter (t.ex. socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin) i en 
jämförelsegrupp (Broberg m.fl., 2011). Informanterna i min studie kommer således från ett 
material som insamlats för denna utvärdering.  

I utvärderingen skedde rekrytering av forskningsdeltagare genom att de aktuella verksamheter 
som var grund för utvärderingen tog kontakt med mammor som var varit utsatta för våld av en 
manlig partner. Det var 69 barn i åldern 9-13 år som själva deltog som informanter (Broberg 
m.fl., 2011). Dalen (2007) menar att när intervjuer genomförs med barn som informanter är det 
av vikt att barnet och intervjuaren innan intervjun har etablerat ett förtroendefyllt förhållande 
mellan sig. En god relation kan tänkas ha skapats mellan de aktuella barnen från utvärderingen 
och intervjuarna då det är barnets mamma och i vissa fall pappa som från början samtyckt till 
intervju. Dessutom träffas intervjuaren och barnen samt mamman under flera tillfällen och inte 
enbart vid ett intervjutillfälle.  

I min studie används med andra ord information från de barn från den aktuella utvärderingen 
som bevittnat våld mot mamma från hennes partner och är i åldern 9-13 år. Detta då jag finner 
det av intresse för min studie att redogöra för barnens egna upplevelser som barnen själva väljer 
att beskriva dem. Barnens egna upplevelser och berättelser finner jag mest intressant då jag vill 
veta hur barnen själva ser på sin skolsituation och de relationer som de har i skolan. 
Åldersspannet blir dessutom adekvat då dessa barn befinner sig i skolåldern och därmed besitter 
relevant information för uppsatsen.  

Datamaterialet i utvärderingen bestod av intervjuer som genomfördes av oberoende intervjuare, 
oftast i barnens hem. Dessutom består materialet av frågeformulär som barnen över 9 år samt 
mammorna själva har fyllt i. De frågeformulär som mammorna och en del av barnen själva har 
fyllt i handlade primärt om psykisk hälsa och välbefinnande (Broberg m.fl., 2011). Att 
intervjuerna oftast genomfördes i barnens hemmiljö är enligt Kvale och Brinkmann (2009) en 
förutsättning för att kunna genomföra en intervju med barn, då de menar att det är lämpligt att 
intervjun sker i barnets naturliga miljö.   

Det material jag har valt ut är dels några av frågorna som kommer från bakgrundsintervjun där 
barnet själv har svarat på frågorna. Detta valdes för att få en överblick av barnens situation. Jag 
har även valt att ha med frågor från det intervjumaterial som insamlades vid ettårsuppföljningen 
där det även där är barnen som själva svarar på frågorna. Det senare intervjumaterialet valdes då 
det handlar om frågor angående barnets skolsituation och relationer i skolan.  
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Då jag i min studie har valt att studera de barn som är i åldern 9-13 år och har svarat på frågorna 
själva under intervjuer är det sammanlagt 69 barn som är aktuella. Vid första mätningen har 66 
barn svarat på frågorna medan 3 barn fallit bort, dessa barn har sedan tillkommit till den sista 
mätningen. Detta på grund av bland annat rådande familjesituation då mamman vid förmätning 
hade gemensam vårdnad om barnet och då inte kunde fattat beslutet om barnets deltagande själv 
och sedan vid andra eller sista mätningen hade ensam vårdnad och därmed kunnat besluta själv 
om barnets deltagande i studien. Bortfallet kan även handla om att barnet ångrat sitt samtycke 
gällande deltagande. Vid den sista mätningen då uppföljningen skedde var sedan 40 barn aktuella 
på grund av externt bortfall av 29 barn (Forssell, personlig kommunikation, 26 november 2012).  

I min uppsats kommer jag således att använda mig av material som redan samlats in. Material 
som jag tar del av är svaren på nedan nämnda frågor som olika intervjuare har ställt till barnen 
och sedan antecknat det barnen sagt. Det material jag tar del av är redan kodat och där det endast 
kan utläsas barnets kön och ålder. I materialet kan det även utläsas barnens svar över tid, det vill 
säga att det går att följa ett barn utifrån dess anonymiserande personliga kod från förmätningen 
till ettårsuppföljningen.  

I min resultatredovisning har informanterna getts fiktiva namn där deras kön kan utläsas. 
Informanternas ålder har jag inte presenterat i resultat då jag inte finner den specifika åldern 
relevant för studien. De fiktiva namnen är valda för att ge ett slags sammanhang för de som läser 
min uppsats, utan namn tror jag nämligen att resultatredovisningen annars lätt skulle blir platt 
och opersonlig. Genom namnen sätts informanterna i ett sammanhang där man lättare kan se 
dem framför sig svarandes på intervjuarens frågor.  

Datainsamlingsinstrument  
Vid intervjuerna hade intervjuaren med sig en intervjuguide med de frågor som skulle ställas. Att 
ha med sig en intervjuguide menar Krag Jacobsen (1993) är väldigt fördelaktigt då den ger en 
viss säkerhet i att de olika intervjuerna som gjorts med fördel kan jämföras. En annan fördel med 
denna form av intervju är att den gör det möjligt för oförutsedda saker att dyka upp under själva 
intervjutillfället (Krag Jacobsen, 1993).  

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med både mammorna och med de barn som var i 
åldern 9-13 år. Dessa intervjuer genomfördes vid samtliga undersökningstillfällen och tog cirka 
30 minuter att utföra. De frågor som barnen fick handlade om barnens familjesituation och 
skolsituation (Broberg m.fl., 2011). I halvstrukturerade intervjuer försöker intervjuaren förstå 
teman ur intervjupersonens eget perspektiv. Intervjun genomförs utifrån en intervjuguide där 
vissa teman är i fokus och kan även innehålla förslag på frågor utifrån det aktuella temat. Denna 
typ av intervju är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär (Kvale & 
Brinkmann, 2009). I utvärderingen användes halvstrukturerade intervjuer för att få information 
om barnens familjesituation och skolsituation, vilket utifrån Kvale och Brinkmanns resonemang 
kan anses vara lämpligt.  

Den halvstrukturerade intervjun ger intervjuaren möjlighet att genomföra förändringar gällande 
frågornas ordningsföljd och form om det behövs (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna form av 
intervju har intervjuaren frihet och kan delvis hålla en mer improviserad ställning under intervjun 
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(Marlow, 2001). Att ha möjlighet som intervjuare att göra ändringar utifrån intervjuguiden kan 
vara lämpligt då intervjuerna genomfördes med bland annat barn som informanter, samt då 
intervjun handlar om ett känslofyllt ämnesområde. Øvreeide (1998) menar dessutom att 
samtidigt som vuxna genom olika samtal med barn visar att de behärskar det ämne som samtalet 
handlar om, så måste den vuxne även visa att barnet har möjlighet till att berätta om sina egna 
individuella erfarenheter. Att intervjun håller viss typ av stuktur i intervjun med barn kring 11-
årsåldern menar Christensen och James (2008) är av vikt då en del barn kan behöva viss 
vägledning, ofta i högre grad än vuxna under intervjun. Utifrån redovisat ovan har intervjuaren 
genom den halvstrukturerade intervjun möjlighet till att hålla ett relativt fritt samtal utifrån givna 
teman där barnets egna erfarenheter står i fokus, samtidigt som barnet ges vägledning i intervjun. 

De intervjufrågor som är aktuella för min studie ställdes vid bakgrundsintervjun och vid 
ettårsuppföljningen. Före eller i samband med att den aktuella stödinsatsen påbörjades fick 
barnen besvara frågorna: Hur gammal är du och vilken klass går du i? Hur gillar du skolan? Har 
du kompisar i skolan? Ungefär 11-13 månader efter avslutad stödinsats påbörjades fick barnen 
besvara frågorna: Hur trivs du i skolan? Hur trivs du med lärarna? Vad tycker du om de olika 
skolämnena? Hur är dina skolresultat? Har du kompisar? Finns det någon som mobbar, retar eller 
är dum mot dig i skolan? Finns det någon som du mobbar, retar eller är dum emot i skolan? 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjufrågor bör vara korta och enkla, vilka de frågor 
som använts vid utvärderingen är.  

Dessa ovanstående frågor valdes då de berör skolan som helhet (lärare, skolämnen, kamrater) 
och även de olika relationerna som barnen kan tänkas ha i skolan. Relationerna som barnen får 
frågor om handlar både om deras lärare och om barnens kompisar i skolan (kan ju även vara så 
att barnen pratar om kompisar som inte går på deras skola). Dessa frågor är grundläggande för 
mig då min studie handlar om just barn som upplevt våld mot mamma och deras relationer 
fungerar i skolan och hur barnen upplever skolan som miljö. Frågorna som berör barnen och vad 
de tycker om skolämnena samt barnens resultat i skolan ger mig även en fingervisning om hur 
barnen tycker det är i skolan. Om de trivs eller inte, samt vad de tycker som är bra eller dåligt 
med att gå till skolan.  

Frågorna som mammorna fick svara på och som utgör informationen som presenteras gällande 
barnens levnadssituation handlade om mammornas vårdnads- och boendesituation, mammornas 
och förövarens sysselsättning och mammornas och barnens relation till förövaren. 

Datamaterialet i utvärderingen bestod av intervjuer som genomfördes av oberoende intervjuare, 
oftast i barnens hem. Att intervjuerna oftast genomfördes i barnens hemmiljö är enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) en förutsättning för att kunna genomföra en intervju med barn, då de menar 
att det är lämpligt att intervjun sker i barnets naturliga miljö.   

Databearbetning 
Innan jag började bearbeta min empiri hade jag vissa föreställningar om vilka olika teman och 
mönster som jag troligen skulle finna i materialet. När jag läste in mig på uppsatsens tidigare 
forskning och arbetade med uppsatsens teori fann jag vissa tendenser som visade på alla dessa 
olikheter i negativ påverkan som barn kan få av att uppleva våld mot mamma. Utifrån det tänkte 
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jag att så kunde även vara fallet för barnen i min empiri. Samtidigt som det finns barn som har 
goda kamrat- och lärarrelationer som stärker dem, finns det barn som har det precis tvärtom. 
Watt Boolsen (2007) menar att då en forskare utgår från teori som sedan testas på empirisk data 
så brukar det kallas för deduktion. Alltså var det inspiration från en deduktiv ansats jag till en 
början hade. Efter hand när jag arbetade vidare med min empiri utifrån mina hypotetiska 
kategorier var kategorierna tvungna till att justeras lite för att inte någon kategori skulle bli tom 
på empiri. Då var min deduktiva ansats försvunnen och formades istället till en slags form av 
abduktion.  

Abduktion innebär en slags blandning av både induktion och deduktion och handlar om att man 
går från en föreställning till något som är mer utvecklat eller fördjupad föreställning. Detta 
genom att placera in och tolka någon företeelse på ett annorlunda sätt (Danermark m.fl., 1997). 
Larsson, Lilja och Mannheimer (2005) menar i sin tur att abduktionen till viss del utgår från 
empirisk data samtidigt som teorin beaktas. I min studie tar jag utgångspunkt från abduktionen 
då jag studerar den systematiskt insamlade forskning där det empiriska materialet analyserats 
genom valda teorier och som sedan ger en röst till den inhämtade forskningen på området.  

Innan en kodning av datamaterialet kan göras måste en klassificering ske. Genom att koda 
materialet delas det upp i mindre delar enligt fasta principer (Watt Boolsen, 2007). När jag 
klassificerade mitt datamaterial framkom först hur barnen hade det i skolan, hur deras relationer 
med kamraterna i skolan var, hur deras relationer med lärarna var, var det gjorde på resterna i 
skolan, om de mobbade eller retade någon i skolan eller om de själva blev mobbade eller retade i 
skolan. Efter att dessa olika segment ur datamaterialet framkom delade jag sedan upp dem utefter 
de barn som hade goda relationer i skolan och de som hade relationer i skolan som skulle kunna 
fungera bättre och gav dem etiketter efter det. Därefter utformades mina etiketter till mina 
kategorier. Mina övergripande kategorier blev slutligen dessa: skolmiljön som potentiellt 
kompensatoriskt mikrosystem för barn som upplevt våld, skolrelationerna som kompensatoriska 
mikrosystem för barn som upplevt våld och barn som upplevt våld mot mamma och deras icke 
fungerande relationer i skolan.  

Efter att jag fått fram mina ovan nämnda kategorier som sedan blev det slutgiltiga framstod det 
empiriska materialet som valts ut som alltmer begränsat. Begräsningarna som framstod handlade 
om tunna utsagor som det blev svårt att arbeta vidare med. Då empirin var begränsad för denna 
studie blev istället empirin exempel på det som den tidigare forskningen på det aktuella området 
påvisar.  

Efter att kodningen sedan är gjord är det dags enligt Watt Boolsen (2007) att börja analysera. 
Analysen menar Watt Boolsen görs genom att man bland att letar efter mönster, teman i sina 
kategorier, använder sig av sin inlevelseförmåga och skapar eventuella nya kategorier, gör 
jämförelser och hittar gemensamma drag (Watt Boolsen, 2007). För att göra detta krävdes en hel 
del inlevelseförmåga och jämförelser mellan de olika utsagorna för att analysen skulle kunna 
komma fram.  
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Genom att sedan se kategorierna som framkommit under kodningsprocessen i ljuset av den 
insamlade forskning framstod likheter dem emellan. De faktorer som jag hade funnit var rådande 
för barnen i empirin, överensstämde med de faktorer och livssituationer som belystes i den 
tidigare forskningen på området och gav sedermera svar på mina forskningsfrågor. Detta gjorde 
att en slags samstämmighet mellan den analyserade empirin och den tidigare forskningen 
framstod, vilket lett till att de våldsutsatta barnens situation kunnat belysas och fördjupas i ljuset 
av rådande forskning.  

På grund av detta blev således den tidigare forskningen nödvändig för att ge substans till det 
begränsade empiriska materialet då empirin utan den tidigare forskningen (analyserad med valda 
teorier) skulle ge begränsat resultat som inte skulle kunna besvara aktuella forskningsfrågor. Det 
som därav blev drivande i mitt resultat var därmed den systematiska forskningsinsamlingen som 
gjorts där den rådande empirin blev exemplifieringar till det som forskningen påvisar är rådande 
för barn som upplevt våld mot den egna mamman. 

För att sedan kunna analysera de framkodade kategorierna måste ett val av innehållsanalys göras 
(Watt Boolsen 2007). Utifrån utgångspunkterna för min uppsats tänker jag att hermeneutik är 
passade till min innehållsanalys, detta då man genom hermenutiken söker efter flera möjliga 
innebörder hos sina studieobjekt. Dessa innebörder och andra meningssammanhang förmedlas 
och förstås genom språklig tolkning (Ödman, 2007).  Ödman (2007) menar även att tolkningen 
alltid görs utifrån tolkarens förförståelse och skildrar därmed verkligheten utifrån olika 
synvinklar. Min analys kommer att utgå från detta och därmed kommer empirin delvis tolkas 
utifrån min förförståelse samtidigt som jag söker flera innebörder ur datamaterialet samt ser flera 
möjliga innebörder.  

Kvantitativa aspekter av materialet  

Till största del utgår denna uppsats utifrån en kvalitativ ansats, samtidigt dock finns det en liten 
del empirin som även behandlats kvantitativt. Inom kvantitativ metod används statistik som ett 
kraftfullt verktyg som måste regleras utifrån ett tydligt formulerat syfte (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen, 2003). I arbetet med det kvantitativa materialet sökes sedan förklaringar till det som 
studeras, dock innebär även analysen en beskrivning av variablerna genom beskrivande statistik. 
I kvantitativ metod studeras således variationen och andra statistiska egenskaper hos de valda 
variablerna för undersökning (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Det kvantitativa 
materialet studerar variablernas variation och i analysen studeras sedan förklaringar till dessa 
variationer.  

I denna studie har jag lyft några intervjufrågor från det insamlade materialet utifrån en 
kvantitativ ansats. Dessa utvalda frågor är frågor som barnen i de allra flesta fall har svarat 
antigen positivt eller negativt på, och i de flesta fall ett ”ja” eller ett ”nej”. Utifrån dessa utsagor 
har jag sedan formulerat mig som sådant ”X antal av X antal barn svarar att de inte gör det, på 
frågan (exempel); finns det någon som du mobbar, retar eller är dum emot i skolan”. Sedan 
presenteras några av dessa svaren utskrivna i löpande text. Utifrån ett sådant resultat kan det 
sedan läsas ut vad majoriteten av barnen i uppsatsen anser kring den aktuella frågeställningen.  
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Validitet  
”I vanligt språkbruk hänför sig validitet, giltighet, till sanning, riktigheten och styrkan i ett 
yttrande” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Inom samhällsvetenskapen handlar validiteten 
dessutom om en metod undersöker det som den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Validitet är enligt Silverman (2010) ett annat ord för sanning, men att det i vissa studier eller 
artiklar tas validiteten inte upp, vilket i sin tur kan göra att läsaren tvivlar på författaren som står 
ansvarig för arbetet. Trots att validiteten alltid bör diskuteras i ett arbete finns det inga kvalitativa 
forskaren som har en ”gyllene nyckel” till hur man bör gå tillväga för att säkerställa validiteten i 
den aktuella studien som genomförs (Silverman, 2010). Validiteten i min uppsats stärks då jag 
bland annat presenterar alla utsagor från barnen i citat och inte skriver ihop utsagorna som någon 
slags integrerad helhet. Utsagorna som jag redovisar kommer ifrån de anteckningar som 
intervjuaren gjorde under intervjun med barnen. Uppsatsen stärks även då jag redovisar de 
aktuella frågorna som barnens utsagor härstammar ifrån.  

Validitet handlar även om studien mäter det som det avser att göra (Lilja, 2005). Uppsatsens 
utgångspunkt är att undersöka om skolan kan fungera kompensatoriskt för barn som upplevt våld 
mot mamma och vad detta kan innebära för barnen, vilket jag anser att uppsatsen undersöker till 
fullo.  

Reliabilitet 
”Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet; den behandlas 
ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 
forskare” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Reliabiliteten handlar därmed om huruvida 
informanternas utsagor kommer att förändra sina svar under en intervju och om de kommer att 
ge olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabilitet handlar enligt 
Silverman (2010) bland annat om att två olika forskare kan får fram samma resultat i två olika 
undersökningar utifrån samma premisser. För att säkerställa en god reliabilitet ska 
tillvägagångssättet i studien noggrant dokumenteras samt vilka kategorier som har använts 
(Silverman, 2010). ”Reliability refers to the degree of consistency with which instance are 
assigned to the same category by different observers or by same observer on different occasions” 
(Silverman, 2010, s. 290). För att säkerställa reliabiliteten i en studie är det av värde att ha en 
noga förklarade metodgenomgång där författaren lyfter hur han eller hon har gått till väga.  

Reliabiliteten stärks i min studie då jag presenterar informanternas utsagor precis som de är 
nedskrivna och även presenterar vilket specifik fråga som är ställd till den aktuella utsagan. Om 
en annan forskare skulle ta utgångspunkt ur samma material, skulle således exakt samma utsagor 
gå att identifiera. Däremot, om en forskare utgår från en annan grupp av informanter och ställer 
samma frågor som jag utgått ifrån, är inte det så troligt att samma svar kommer att fås. Detta då 
det bland annat handlar om olika informanter, olika dagsformer, antagligen olika intervjuare och 
antagligen i olika intervjumiljöer.  

Reliabiliteten i en studie kan sedan mätas samt säkerställas på olika vis. Intervjuarens reliabilitet 
kan bland annat säkerställas genom då intervjuaren är medveten om de frågor han eller hon 
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ställer och vad de kan innebär för informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna i min 
uppsats härkommer från ett större projekt med en noga genomförd intervjuprocess.  

En förutsättning för god reliabilitet menar Lilja (2005) är att frågorna är tydligt formulerade. 
Tydliga frågor är något som är grunden i de frågor intervjuarna har använt sig av i intervjun med 
informanterna, vilket enligt Lilja tyder på god reliabilitet.  

Generaliserbarhet 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att då resultaten i en studie bedöms att både vara 
tillförlitliga och giltiga återstår en fråga, är resultaten generaliserbara till andra 
undersökningsgrupper och situationer?  I vardagen generaliserar de flesta mer eller mindre 
spontant mellan olika situationer och olika människor. Samtidigt finns ofta en invändning med 
intervjuforskning som säger att det är alldeles för få intervjupersoner för att man ska kunna ha 
möjlighet att generalisera studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Generaliserbarhet handlar om hur fynden i studiens resultat kan nyttjas generellt (Silverman, 
2010). I kvantitativa studier är generaliserbarheten en grundstomme där det insamlade materialet 
insamlas på så vis att någon annan kan göra en likande studie. Dessutom är generaliserbarheten i 
den kvantitativa studien ett faktum då studierna inom den modellen ofta genomförs med ett 
större antal informanter. Generaliserbarhetens funktion i de kvantitativa studierna är inte samma 
som i de kvalitativa. Inom kvalitativa studier är generaliserbarheten däremot inte i centrum 
(Silverman, 2006). Generaliserbarheten inom den kvalitativa metoden menar Silverman (2006) 
grundar sig i ändamålsmässig undersökningsgrupp utifrån tid och resurser samt teoretisk 
utgångspunkt till insamlandet av data 

Generaliserbarheten i en studie kan sedan undersökas utifrån olika former av generaliserbarhet. 
Den naturalistiska generaliserbarheten handlar om personlig erfarenhet och framgår av tyst 
kunskap. Utifrån en persons erfarenhet och tysta kunskap om hur saker och ting förhåller sig, kan 
denna kunskap utvinnas till påståendekunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). När jag studerar 
detta specifika område kommer självklart tankar upp om andra grupper med andra upplevelser 
och erfarenheter som möjligen kan bli drabbade av likande konsekvenser. 

Analytisk generalisering handlar om att en välöverlagd bedömning görs för att sedan se om 
resultaten i viss mån kan ge vägledning för vad som hända skall i en annan likande situation. 
Denna form av generalisering byggs på en analys över likheter och skillnader mellan de två olika 
situationerna (Kvale, 1997). I min uppsats är denna typ av generaliseringsanspråk inte i fokus. 
Däremot kan jag se vissa tendenser från den undersökta situationen som eventuellt kan ha vissa 
likheter med andra situationer. Mer om detta kan läsas i uppsatsens slutdiskussion.  

Forskningsetiska överväganden  
I forskning som involverar barn är det av vikt att beakta barnets samtycke till att delta i studien. 
Detta då barnens förmåga att bedöma risker med att delta i studien samt barnets förmåga att 
överblicka konsekvenserna som finns av ett deltagande är bristande och nästintill obefintligt. Det 
är även av vikt att beakta barnets påverkan av andra. Oftast inhämtas samtycke från både barnet 
och dess vårdnadshavare i största möjliga mån (CODEX, 2012).  
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I de fall mamman hade ensam vårdnad om barnet gav hon ensam sitt samtycke till att delta i 
utvärderingen. I de fall mamman och pappan till barnet haft gemensam vårdad har båda varit 
tvungna att medge sitt samtycke för att barnet skulle kunna delta i utvärderingen. Om barnet i 
fråga fyllt 9 år och barnets mamma gav sitt tillstånd, tillfrågades dessutom barnet själv om att 
delta i studien som informant. I de fall där mamman och pappan till barnet hade gemensam 
vårdnad skickades en blankett om samtycke till pappan under förutsättning att a) mamman själv - 
och barnet ifall det var över 9 år gett sitt samtycke till att delta, och b) mamman accepterade att 
kontakt togs med pappan. Vid ettårsuppföljningen frågades återigen om hon hade ensam vårdnad 
eller ej (Broberg m.fl., 2011). 

De personer som omfattas i den aktuella studien ska skyddas från skador och kränkningar i 
samband med deras medverkan i studien. I praktiken görs ofta dessa överväganden om studiens 
var eller icke-vara genom att man just överväger forskningsetiska frågor inom ramen för studien 
(Vetenskapsrådet, 2011). Materialet som min uppsats utgår ifrån har genomgått en etisk 
utvärdering och även har samråd med familjerättslig expertis vidtagits (Broberg m.fl., 2011). 

Datamaterialet som används i min studie är redan insamlat, färdigställt och har redan genomgått 
en etikprövning och där blivit godkänd. Utvärderingsprojektet har blivit godkänd av Regionala 
etikprövningsnämnden i Göteborg (Broberg m.fl., 2011). Det är dock fortfarande en självklarhet 
att jag redovisar datamaterialet på ett icke missvisande sätt och visar stor försiktighet inför 
barnens utsagor.  

Resultat och analys  
Här presenteras resultatet av analyserna utifrån de intervjuer som gjorts med barn som upplevt 
våld mot mamma. De resultat som presenteras utgörs av en systematisk redogörelse av den 
tidigare forskningen på området där det empiriska materialet analyseras utifrån den 
utvecklingsekologiska teorin och utifrån barns olika förmågor att bemästra tillvaron och sedan 
ger röst till den insamlade forskningen. Resultatet och analysen är uppdelat i rubrikerna: 
Skolmiljön som potentiellt kompensatoriskt mikrosystem för barn som upplevt våld, 
skolrelationerna som kompensatoriska mikrosystem för barn som upplevt våld och barn som 
upplevt våld mot mamma och deras icke fungerande relationer i skolan. Först kommer här en 
kortare bakgrundsbeskrivning av barnens levnadssituation.  

Barnens bakgrund 
På frågan hur barnens mammors vårdnadssituation ser ut så svarar åtta av mammorna att 
vårdnaden är gemensam, fyra svarar att de själva (dvs. mamman) har gemensam vårdnad – och i 
ett fall, där barnet är placerat i familjehem, svarar respondenten att den biologiska mamman har 
ensam vårdnad. Gällande hur många barn som mammorna har, svarar nio mammor att de har 
mellan 1-2 barn och fyra mammor svarar att de har mellan 3-5 barn. På frågan hur relationen 
med förövaren ser ut uppger tio mammor att de är skilda eller separerade, medan två av 
mammorna uppger att de är gifta eller sambo med förövaren.  
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Gällande mammornas sysselsättning uppger fyra av mammorna att de är arbetslösa, en mamma 
är långtidssjukskriven och resten, åtta mammor uppger att de arbetar. Arbeten som de har är 
bland annat trafikinformatör, vårdare, chaufför och barnskötare. På frågan om våldet har upphört 
så svarar sju mammor ja, medan fyra mammor svarar nej (från två mammor saknas svar). 
Gällande förövarens relation till barnen uppger nio mammor att förövaren är barnets biologiska 
pappa, två mammor uppger att han är barnets styvförälder och en mamma uppger annat. För mer 
detaljerad och även ytterligare bakgrundsinformation, se bilaga 1. 

Skolmiljön som potentiellt kompensatoriskt mikrosystem för barn som upplevt våld  
Detta avsnitt inleds med ett avsnitt som handlar om att barnens skolgång på olika sätt påverkas 
av barnens hemmiljö, vilket blir grunden till hur barnen kan hantera skolan som kompensator. 
Efterföljande avsnitt behandlar sedan hur barnen upplever skolmiljön, och följs sedan av ett 
avsnitt om när koncentrationssvårigheterna hos barnen omöjliggör användandet av skolan som 
kompensation. Följande avsnitt behandlar sedan mer specifika faktorer i skolmiljön som gör att 
barnen tycker om och följs av ett avsnitt kring barnens behov av lugn och ro på skolan.  

Hemmiljöns påverkan på skolgången 

Samtidigt som barnen har en skolgång att sköta har det även en hemmiljö som på olika sätt kan 
påverka barnen när de befinner sig i skolan.  

Tidigare forskning visar att det finns olika risker som kan drabba barn och en av dessa risker är 
familjär risk. Denna typ av risk genomsyras av omsorgsbrist och gräl i familjen som kan göra att 
barnet i familjen utvecklas ogynnsamt (Helmen Borge, 2012). Denna miljö som barnet då lever 
med kan göra att mamman får det svårt att ta hand om barnet och att barnet blir drabbat av 
sömnsvårigheter (Sturge-Apple, Davies och Cicchetti, 2012: Matrud, 2007).  

Ett exempel på det som forskningen påvisar är Pontus utsaga gällande hur han gillar skolan, då 
Pontus svarar: Inte roligt, jobbigt att gå upp tidigt. Det som Pontus ger uttryck för kan tolkas 
som en konsekvens av bristande rutiner i hans hemmiljö, som i sin tur leder till dålig sömn som 
sedan bidrar till svårigheter att gå upp tidigt, vilket många gånger är aktuellt i familjer där våld 
förkommer. Att det är jobbigt att gå upp på morgonen kan bero på olika faktorer, bland annat kan 
det handla om när man kommer i säng på kvällen och möjligheterna till att somna och om man 
kan sova under hela natten. För en del barn kan det var deras egna resiliensförmåga som hjälper 
dem att hanterar vardagen den möter och utifrån den hanteringen lyckas de utvecklas gynnsamt 
trots aktuella förutsättningar i livet (jmf. Helmen Borge, 2012). Denna eventuella inbyggda 
förmåga till resiliens hos Pontus kan göra att han trots eventuell omsorgsbrist ändå utvecklas 
gynnsamt. 

Möjligheten till att kunna ta sig till skolan och genomföra det man avses att göra där, och där få 
möjlighet till kompensation, påverkas av den omgivande miljön för barnet och inte minst av 
barnets hemmiljö där barnets omsorgspersoner befinner sig.  
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Barns upplevelser av skolan 

När barnen väl, beroende på olika hemsituationer, är på skolan finns det något som gör att de 
uppskattar miljön som finns där och som även har motiverat dem att ta sig dit.  

Tidigare forskning visar att svårigheterna som våldsutsatta barn kan ha med att gå till skolan kan 
handla om känslor av stark oro för den egna mamman och därmed en ovilja till att lämna henne i 
hemmet då barnet vill skydda sin mamma (jmf. Solberg, 2007). Det som sedan gör att 
våldsutsatta barn ändå gillar skolan och tycker om att gå dit kan handla om att barnens 
intellektuella utveckling stimuleras av skolpersonalens stöttande och uppmuntran (jmf. 
Andersson, 1982).  

Ett exempel på det som forskningen visar är Pontus svar på frågan kring hur han gillar skolan, 
varpå han svarar: … men när jag väl är där går det bra att jobba och så. Denna utsaga kan 
tolkas som att det som gör att Pontus går till skolan kan tänkas komma från trygga vuxna i 
Pontus närhet, bland annat från hans mamma eller från skolpersonalen som finns på Pontus skola 
och som motiverar honom (jmf. Andersson, 1982). Likväl kan det även vara Pontus goda 
klasskamrater som motiverar honom till att gå skolan.  

En annan exemplifiering av det som den tidigare forskningen visar är Agnes svar på frågan, hur 
hon gillar skolan, då hon svarar: Gillar den för att man lär sig ganska mycket. Det kan sannolikt 
vara flera faktorer som gör att Agnes gillar skolan, och dels som hon uppger att hon gillar skolan 
för att hon lär sig mycket. Att hon lär sig mycket kan delvis bero på att Agnes kanske har 
engagerade lärare i skolan som motiverar hennes lärande (jmf. Andersson, 1982).  

Sammantaget finns det olika faktorer som gör att barnen kommer till skolan, att de känner sig 
motiverade och att de gillar själva skolan som miljö och företeelse. Samtidigt finns det en faktor 
som genomsyrar detta, nämligen någon eller någonting som motiverar och samtidigt engagerar 
barnen till att gå till skolan.  

Vikten av möjlighet till koncentration för kompensation 

Genom varierade tillvägagångssätt kan barnen tillgodogöra sig kompensation som kan finnas i 
skolmiljön, för vissa barn däremot, omöjliggör koncentrationssvårigheter detta tillvaratagande av 
potentiell kompensation.  

Forskning visar att barn som lever med våld i hemmet kan uppvisa symptom som handlar om att 
ha det svårt att koncentrera sig i skolan (Sundborg, 2010). För att de våldsutsatta barnen trots 
eventuella koncentrationssvårigheter ändå ska kunna utvecklas gynnsamt i skolan krävs olika 
typer av resurser. Andersson (1986) menar att en god förutsättning för att skolan ska vara en 
trygg miljö för barnen är skolpersonal som bryr sig om hur barnet har det, både i hemmet och i 
skolan. Skolans möjlighet till att kunna erbjuda engagerad skolpersonal som räcker till i 
klassrummet har att göra med de politiska besluten kring barnomsorg eller skolsituation i aktuellt 
makrosystem (jmf. Andersson, 1986).  
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Ett exempel på det som forskningen påvisar ger Stina när intervjuaren frågar henne om hur hon 
gillar skolan, varpå hon svarar: Den duger väl. Skolan är lite för stor och jag har svårt med höga 
ljud. Utifrån Stinas utsaga så vore det kanske bättre för Stina med en mindre skola som för Stina 
upplevs trygg och därmed ger en god utvecklingsmiljö (jmf. Andersson, 1986). Stinas uttryck 
kring hur hon gillar skolan kan vara ett svar utifrån ett symptom hon fått utav att leva med våld i 
hemmet. Beslut som har fattats om Stinas skola och som sedan påverkar henne i hennes 
skolsituation, där hon uppger att skolan är stor, är beslut som har skett på makronivå, det som 
sedan sker i Stinas makrosystem påverkar sedan henne i både mikrosystemen ”hem” och ”skola” 
(jmf. Andersson, 1986). Då skolan är stor, kan det tänkas påverka Stina negativt då hon uttrycker 
att den är stor och att hon har det svårt med höga ljud. 

En annan utsaga som hänger samman med det som forskningen visar är Alfreds uttalande om hur 
det går i skolan och med skolämnena, då han svarar: Jag kan inte koncentrera mig, inte hemma 
heller, glömmer att plugga och det blir skitresultat. Att kunna koncentrera sig i skolan och på de 
uppgifter man ska arbeta kan vara en förutsättning för att uppnå gott resultat. 
Koncentrationsvårigheter menar dessutom Sundborg (2010) är symptom som våldsutsatta barn 
kan uppvisa i skolan, då vilket kan vara det som är aktuellt gällande Alfreds livssituation.  

Svårigheterna som de våldsutsatta barnen har med att koncentrera sig i skolan kan både ha att 
göra både med skolmiljön som kan vara mer eller mindre stökig, otrygg eller högljudd och med 
barnets egen förmåga att ta in information. Att bli tvungen att lära sig saker kan användas på ett 
positivt sätt, men verkar också kunna utgöra en svårighet för de barns som upplevt våld i 
hemmet. För att kunna använda skolan som kompensatoriskt mikrosystem behöver barnen hjälp 
med att kunna koncentrera sig.  

Klassens storlek påverkar barnens trivsel i skolmiljön  

Det finns flera olika faktorer i skolmiljön som gör att barnen tycker om skolan, dessa faktorer 
kan möjliggöra för barnens koncentration samt även fylla behovet av att vara synlig.  

Forskning visar att vuxna som bryr sig om barnet är en faktor som gör att barn som upplever våld 
i hemmet lyckas att utvecklas gynnsamt Dessa trygga vuxna i skolan kan sedan bygga upp en 
slags trygg fristad utanför hemmet i skolan som kan hjälpa barn som lever med våld i hemmet att 
utvecklas gynnsamt (Gonzales, m.fl. 2012).  Stöttning och uppmuntran från skolpersonalen 
stimulerar sedan barns intellektuella utveckling samt samtidigt ger personalen en outtalad 
möjlighet att erbjuda våldsutsatta barn en trygg plats där det finns vuxna som bryr sig om hur 
barnet har det både i hemmet och i skolan. I vilken grad skolan och dess personal har möjlighet 
till engagemang och möjliggörande av trygg plats utanför hemmet har dessutom att göra med 
politiska beslut som påverkar skolan och barnen som går där (jmf. Andersson, 1982).  

En exemplifiering gällande den tidigare forskningen ger Emma då intervjuaren frågar henne om 
vad som är mindre roligt eller jobbigt i skolan, varpå Emma svarar: Jag går i en liten klass, bara 
11 elever och det är mycket bättre än förut då jag gick i en klass med 33 elever. Varför Emma 
tycker det är bättre med en liten klass än med en stor kan handla om hennes behov av egen tid 
med lärarna, och att hon nu får mer tid med läraren mot vad hon tidigare fick (jmf. Andersson, 
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1986). Detta påvisar att även storleken på skolklassen är av betydelse för om barnen tycker om 
skolan eller ej.  

Ett annat exempel på det som forskningen visar är Emmas utsaga då intervjuaren frågar henne 
om vilken skola hon nu går i och hur hon trivs i skolan, varpå hon svarar: Jag har bytt till en 
privatskola som jag trivs jättebra i. Den är jätterolig, det är hela tiden något nytt, lärarna håller 
oss vakna. Det är trevligt där. Gällande den nästkommande frågan, hur hon trivs med lärarna, så 
svarar Emma: Alla är professionella och unga, den äldsta är 48 år. Utifrån detta kan det vara så 
att Emmas lärare är professionella, stöttande och uppmuntrande, vilket i sin tur stimulerar 
Emmas intellektuella utveckling och att hon trivs (jmf. Andersson, 1986). Utifrån dessa utsagor 
kan det vara så att Emma tycker om den nya skolan, sina nya lärare och att hon tycker att de är 
bra där. Då Emma menar att hennes lärare är professionella så kan det tänkas att detta har 
påverkats av beslut som skett i Emmas exosystem (jmf. Andersson, 1986).  

När Emma uttrycker att lärarna på hennes skola är professionella kan det även eventuellt handla 
om att hon tycker de är snälla och kanske även uppvisar god pedagogik i undervisningen. 
Sundelin Wahlsten (1997) menar att pedagogiskt stöd och utvecklingsarbete har stor betydelse 
för barns utveckling, vilket Emma kanske ser som positivt då hon finner lärarna på hennes skola 
professionella och kan därmed ses som en faktor som påverkar barnets omdöme av skolan.  

En exemplifiering av ovanstående resonemang ger även Molly när hon på frågan hur hon gillar 
skolan, svarar: Jag trivs bra, jättebra, vännerna, miljön, allting så länge jag har gått där. 
Bronfenbrenner (1979) menar att vi utvecklas genom den omgivande miljön och de människor 
som vi interagerar med i miljön, den direkta utvecklingen sker framförallt i mikrosystemet. 
Molly kan tänkas få en gynnsam utveckling i sitt mikrosystem bestående av skola då hon 
upplever både miljön och vännerna som något positivt där. Gonzales med kollegor (2012) menar 
att en miljö där det finns goda relationer och vuxna som bryr sig kan fungera som en trygg fristad 
utanför hemmet för barn. För Molly som trivs i skolan kan skolan ha blivit någon form av trygg 
fristad som gör att hon trivs och gärna går dit. Det som gör att Molly trivs i skolan kan dessutom 
ha att göra med hennes eventuella copingstrategi som byggs på sociala färdigheter och som i sin 
tur gör att Molly är omtyckt i skolan (jmf. Lazarus & Folkman 1984). 

Utifrån resultatet kan man sammantaget säga att under förutsättning att våldet inte förstör barnets 
nattsömn eller att föräldrarna prioriterar barnet tillräckligt för att barnet ska få den sömn han/hon 
behöver och att barnet inte har allvarliga koncentrationssvårigheter (som inte skolan utifrån dess 
resurser kan hantera) och känner trygghet i skolan, verkar barn kunna använda skolan för att lära 
sig saker, glädjas av detta lärande och därmed nyttja möjligheten till att använda skolan som 
kompensator. I vilken grad barnen har möjlighet att tillgodogöra sig potentiell kompensation i 
mikrosystemet, skolan, har även göra med barnets egna förmåga att bemästra omgivningen 
genom coping och resiliens.  
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Skolrelationerna som kompensatoriska mikrosystem för barn som upplevt våld 
Den första delen i detta avsnitt handlar om barnen som har fungerande kamratrelationer medan 
den andra delen handlar om barnen som istället har fungerande relationer med den personal som 
finns på skolan.  

Kompensation genom goda relationer med klasskamrater 
I skolmiljön kan barnens relationer med sina skolkamrater bland annat kompensera för de 
känslor av otrygghet och behovet att bekräftelse som barnen upplever.  

Majoriteten av barnen (30/40) uppger något positivt på frågan: Har du kompisar? Nedan följer 
några av dessa svar: Ja, tre stycken, varav en är bästisen; Ja, en hel hög med kompisar; Ja, typ 
fem stycken; Många vänner; Flera stycken; Ja, några, har inte hunnit få så många ännu; Ja, vi 
brukar sitta i korridorerna, dryga oss mot folk; Ja, jag har jättemånga vänner; Ja, vi snackar 
musik och om killar; Ja, två i parallellklassen och några i klassen; Har ganska många, tre 
bästisar. Att majoriteten av barnen har vänner kan antas vara positivt för dem och ge dem någon 
form av trygghetskänsla och bekräftelse.  

Andersson (1986) menar att skolan som verksamhet bör erbjuda eleverna emotionell trygghet. 
Denna emotionella känsla av trygghet ger indirekt barnen verktyg till att utvecklas genom 
relationer och genom kommunikation. Tidiga relationer i barnens liv sätter ramen och 
förväntningar på kommande relationer för barnet som han eller hon kommer att möta under livet 
(jmf. Karlsson, 2008). Barnets relationer menar Andersson (1986) bidrar till barnets utveckling, 
som i sin tur utvecklar barnets kommunikationskompetens (jmf. Røkenes i Røkenes & Hanssen, 
2007). I skolan tillsammans med klasskamrater utvecklar alltså barnet, bland annat sitt 
relationsbyggande samt kommunikationskompetens. 

Ovanstående resonemang exemplifieras när intervjuaren frågar Linus om det finns någon som 
retar honom eller elak mot honom, varpå han svarar: Ibland retas någon, men oftast är de snälla. 
Att det är förekommande med någon typ av mobbing gör det av vikt att uppmärksamma det som 
sker och sedan få bukt med retsamheter och likande för att upprätthålla ett gott klimat och en god 
studiemiljö för barnen. Utifrån detta kan en omgivning av retsamma relationer eventuellt ge 
omedvetna förväntningar på Linus som kan göra att han tror att det är retsamheter som relationer 
ska vara byggda av (jmf. Karlsson, 2008).  

För vissa av de våldsutsatta barnen är relationer med nära vänner viktiga. Exempel på 
resonemanget ovan ger även Stina när intervjuaren frågar henne om hon har några kompisar i 
skolan, varpå Stina svarar: Har två kompisar som jag mest hänger med. Stina poängterar inte 
vikten av att ha eller inte att ha någon bästis men påvisar däremot att hon har två kompisar som 
hon umgås med, vilket kan innebära att hon är trygg med de kamratrelationer som hon redan har 
utvecklat. Utifrån detta utvecklas Stina och hennes kommunikationskompetens, vilket även kan 
göra henne till en trygg individ. Att Stina har två kompisar som hon umgås med kan ha att göra 
med Stinas eventuella copingstrategi som byggs på sociala färdigheter (jmf. Lazarus & Folkman 
1984). Genom att Stina kan använda sig av denna copingstrategi, får hon därmed vänner att 
umgås med.  
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För vissa av de våldsutsatta barnen verkar dessutom de nära vännerna vara särskilt 
betydelsefulla. Ovanstående resonemang exemplifieras när Ludwig får en fråga gällande hans 
kompisar, varpå Ludwig svarar: Har bra kompisar som jag kan prata med om allt. Att som barn 
ha den känslan med sig i vardagen kan tänkas vara viktigt, ännu viktigare kan det även kanske 
vara om barnet självt lever eller har levt i någon form av utsatthet. Hanna exemplifierar även hon 
detta då intervjuaren frågar henne om hennes kamratrelationer, varpå hon svarar: De betyder 
mycket för mig, bra att ha, skulle kännas dåligt utan dem. Utifrån detta kan det tänkas att Hanna 
har kamrater som bryr sig om henne, och som hon även själv bryr sig om. Att Hanna dessutom 
menar att kamraterna är bra att ha, och att det skulle kännas dåligt utan dem, tyder på att 
vännerna är väldigt värdefulla för Hanna och kanske till och med ger henne någon form av 
trygghetskänsla och kanske till och med bekräftelse.  

Någon form av emotionell trygghet tar både Ludwig och Hanna del av då de har klasskamrater 
som är viktiga för dem. För en del barn som upplevt våld i hemmet kan skolan fungera som en 
tillflyktsplats bort från våldet (jmf. Barnombudsmannen, 2012). Det kan tänkas att skolan för 
både Hanna och Ludwig blir till en slags tillflyktsplats då de har kamrater där som betyder 
mycket för dem.  

Sammantaget verkar skolkamraterna med andra ord bidra med många positiva faktorer och 
samtidigt vara betydelsefulla för de våldsutsatta barnen. Denna betydelsefulla roll som 
kamraterna bidrar med kan handla om att de bekräftar barnen, och bekräftelsen i sin tur blir en 
slags kompensation för den rådande utsatta situationen barnet har i hemmet.  

Kompensation genom goda relationer med skolpersonalen  
I skolmiljön kan även barnens goda relationer med skolpersonalen kompensera för ett behov av 
att bli bekräftad.  

De allra flesta barnen (36/40) uppger någonting positivt på frågan: Hur trivs du med lärarna och 
skolämnena? Många uppger något positivt kring relationen med lärarna eller en speciell lärare 
samt uppger vilket ämne eller vilka ämnen de tycker bäst och sämst om. Nedan presenteras ett 
axplock av alla dessa svar: Snälla lärare, två stycken är extra snälla; Ganska bra lärare, 
extraläraren i läsning är bra; Läraren är bra, ämnen är roliga, särskilt matte; Lärarna är bra, 
men ämnena är jobbiga; Bra, gillar hemkunskap, inte matte; Bra lärare; Lärarna verkar 
jättesnälla, matten känns lite nervöst; Bra, jag tycker om slöjd och berättelseboken; Lärarna är 
snälla, slöjden är bäst och matte är tråkigt. Att de allra flesta barnen uppger något positivt kring 
sin lärare och sina skolämnen, kan framkalla någon form av trygghetskänsla hos barnen när de 
befinner sig i skolan. Werner (1995) menar att trygga lärare kan fungera som en skyddsfaktor för 
barn som är utsatta. Utifrån detta kan barnens positivt fungerande relationer med lärarna innebära 
trygghet för dem och även därmed fungera skyddande för dem.  

Forskning visar att goda relationer med vuxna utanför det egna hemmet, är en faktor som gör att 
barn som levt med våld i hemmet under barndomen utvecklas gynnsamt (jmf. Gonzales m.fl., 
2012). Skyddande faktorer som kan hjälpa utsatta barn att utvecklas gynnsamt kan bland annat 
kan vara trygga vuxna eller lärare (jmf. Werner (1995). Dessutom är goda relationer mellan barn 
och deras lärare grundläggande faktor för att barnets självkänsla ska öka och risken för 
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depression minska (SOU, 2010:64). För att barn som upplevt våld mot mamma sedan ska berätta 
om hemsituationen för någon skolpersonal, krävs det en relation byggd på tillit mellan barnet och 
den som barnet berättar för (Barnombudsmannen, 2012). 

Ett exempel på det som den tidigare forskningen visar är Signes utsaga kring hur hon trivs med 
lärarna, då Signe svarar: Det är bra lärare och en bra kurator. Då Signe uppger lärare och 
kuratorn som bra, kan det tyda på att hon tycker att de stöttar och uppmuntrar henne, vilket är en 
förutsättning för att skolan ska vara en trygg plats för barnen (jmf. Andersson, 1986). Stöttning 
och uppmuntran från skolpersonal är dessutom utvecklande för barnen (Andersson, 1982). 
Möjligheterna för att uppnå en gynnsam och utvecklande skolmiljö beror även på 
skolpersonalens engagemang i barnen (jmf. Andersson, 1982). Utifrån detta kan Signes goda 
relationer med skolpersonalen vara stärkande och skyddande för henne som individ och gör att 
hon utvecklas gynnsamt. 

På frågan hur hon trivs med lärarna, svarar Agnes: Lärarna är bra, ämnena är roliga, särskilt 
matte, till exempel räkna procent med Ahlgrens bilar. Om man fick rätt svar fick man äta. Denna 
utsaga är även den ett uttryck som belyser den tidigare forskningen och som tyder på att Agnes 
lärare lyckats skapa ett positivt och även uppskattat band dem emellan. Ett engagemang som 
sådant, menar Andersson (1982) stimulerar barnets utveckling. Engagemanget från läraren kan 
även hjälpa Agnes att bidra med egna idéer samt samarbeta med andra elever (jmf. Andersson, 
1982). Utifrån detta så skulle lärarens engagemang både gynna Agnes utveckling samt lära henne 
att samarbeta med andra barn. Likt Signe kan det tänkas att relationen mellan Agnes och läraren 
gör att skolan blir till en slags trygg fristad (jmf. Gonzales m.fl. 2012).  I både Agnes och Signes 
fall kan det tänkas att en sådan relation kan finnas, som i sin tur kan göra att de både flickorna 
pratar om hemsituationen med personal som finns på skolan.  

Dyregrov (2010, s. 216) menar i sin tur att skolpersonal i skola och daghem blir viktiga 
stödpersoner för barn som upplevt någon form av trauma och/eller har föräldrar som inte kan ge 
barnets det stöd som de behöver. Utifrån detta kan Signes och Agnes utsagor om att lärarna är 
bra, i viss mån tyda på att deras lärare kan vara ett bra stöd för dem i deras hemsituation. Om 
Signe och Agnes nu känner sig stöttade av sina lärare kan skolan bli en form av frizon för dem. 
Bruno (2011) menar att skolan kan fungera som en frizon för utsatta barn där de kan prata om 
problemen i hemmet och få stöd. Det kan även vara något i Agnes personlighet som gör att hon 
uppskattar skolan trots sin bakgrund. Hos en del barn finns det personliga egenskaper som gör att 
de väcker positiva reaktioner hos omgivningen, och som sedan fungerar som en skyddsfaktor för 
barnen. Det som kan bidra till att Signe och Agnes trivs i skolan och uppskattas av lärarna kan ha 
att göra med Signe och Agnes eventuella copingstrategi som byggs på sociala färdigheter och 
som i sin tur kan göra att de är omtyckta i skolan (jmf. Lazarus & Folkman 1984). 

Sammantaget visar resultatet att vissa barn får bekräftelse och kompensationen av kamrater i 
skolan medan andra barn får denna bekräftelse och kompensation av personalen som finns i 
skolan. Denna bekräftelse som skolpersonal kan ge kan dessutom utöver kompensation även 
handla om synliggörande av barnet och därmed tydlig fokusering av ett barnperspektiv i det 
aktuella mikrosystemet.  
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Barn som upplevt våld mot mamma och deras icke fungerande relationer i skolan 
Denna första del i detta avsnitt handlar om det våld som kan förekomma i skolan, och som 
barnen då upplever utöver det våld som sker eller har skett på hemmaplan. Denna del följs av ett 
avsnitt kring de barn som själva bli utsatta i skolan, och handlar om olika former av utsatthet som 
barnen kan bli drabbade av i skolan. Det sista avsnittet handlar sedan om de barn som har 
avsaknad av goda relationer med klasskamrater och skolpersonal, och handlar till viss del om 
barnens behov av att ha goda relationer i skolan.  

Våld i skolan minskar möjligheten för kompensation 
Samtidigt som barnen upplever våld i hemmet finns det även barn som på ett eller annat sätt 
dessutom upplever våld på skolan som de går i. Genom denna ytterligare utsatthet riskerar 
dessutom deras möjlighet för kompensation att minska.  

Enligt Skolverket (2004) uppgav ungefär 20 000 (3 %) barn i Sverige att de blev mobbade eller 
trakasserade av andra elever i skolan under år 2003. Detta anses av Skolverket fortfarande vara 
en väldigt hög siffra som dock har sjunkit något på senare år (2004). Mobbing är således något 
som många av dagens barn och ungdomar möter dagligdags i och utanför skolmiljön.  

På frågan: Finns det någon som du mobbar, retar eller är dum emot i skolan, så svarar de allra 
flesta (28/40) att de inte gör det, medan resterande (12/40) ger ett mer jakande svar. Här kommer 
ett axplock av de barn som uppger sig tveksamma till om de utsätter någon kamrat samt de som 
medger att de ibland gör det. Inte ofta; Kanske någon gång; Jag säger taskigt tillbaka till den 
dumma killen i skolan, men jag är inte dum dum; Kan hända ibland; Nej, men ibland utan att 
man vet kanske man kan vara taskig; Ja, om någon är dum mot mig; Någon gång kanske jag har 
gjort det; Tror inte det. Att en del av de utsatta barnen utsätter andra barn kan vara ett slags 
försvar för att klara av den situation som barnen befinner sig i.  

När frågan ställs angående om finns det någon som mobbar, retar eller är dum emot dig i skolan, 
så svarar majoriteten av barnen (27/40) att de inte blir det, medan en del av barnen (13/40) 
uppger på olika sätt att de själv blir utsatta i skolan, nedan följer några av de svar som kommer 
från de barn som anger att de själv blir utsatta i skolan. Finns fem personer i klassen som håller 
på hela tiden, bara generellt jobbiga; Inte direkt, men det finns en tjej i 8:an som är taskig; En 
är dum mot mig, han retar mig; Fyra stycken av tjejerna i klassen, killarna hänger med på vad 
de säger; Ja, ett tjejgäng som är på alla som är annorlunda, men jag bryr mig inte så mycket. 
Barnen uppger här i olika hög grad och på olika sätt hur de blir utsatta i skolan. Arnell och 
Ekbom (2010) menar att just barn som är utsatta för våld riskerar att både dras in i våldets 
centrum och att bli mobbade, vilket i så fall dessa barn visar prov på.  

Sammantaget finns det våldsutsatta barn som både själva blir utsatta i skolan och även de barn 
som själva utsätter klasskamraterna i skolan. Den rådande situationen med både våld i hemmet 
och våld i skolan gör möjligheten till kompensation i skolan till en ännu mer viktig faktor för att 
barnen ska kunna utveckla gynnsamt. Genom det dubbla våldet som även finns i barnets 
mikrosystem, riskerar dessutom möjligheten till kompensation i mikrosystemet, skolan, att 
minska.  
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Att själv bli utsatt i skolan  
En del av barnen som upplever våld i hemmet blir även utsatta av klasskamraterna som finns i 
deras skolmiljö.  

Enligt forskning löper barn som upplevt våld mot mamma större risk att utveckla depression och 
ångestsyndrom än andra barn (Wood & Sommers, 2011). Perkins och Graham-Bermann (2011) 
menar dessutom att barn som upplevt våld under uppväxten löper risk att utveckla 
inlärningssvårigheter och problem med språk som i sin tur kan leda till frustration och låg 
självkänsla, vilket kan göra att konflikter mellan barnen uppstår. Barn som upplevt våld i 
familjen kan enligt Pinheiro (2006) även få problem med tillit till andra människor, vilket även 
kan tänkas vara en faktor som gör att irritation uppstår. Missförstånd i interageringen och 
kommunikationen som uppstår barn emellan kan även i sin tur leda till att retsamheter och 
svårigheter uppstår, oberoende av barnets bakgrund (jmf. Heidegren & Wästerfors, 2008). 

Detta ovanstående resonemang exemplifierar Signe då intervjuaren frågar henne om det finns 
någon som mobbar, retar eller är dum mot dig i skolan, och Signe svarar: Ja, dom säger att jag 
är värdelös, dum och inte kan någonting. Det händer någon gång varje vecka. Att någon gång 
varje vecka stöta på någon eller några som säger dessa saker som Signe får höra är antagligen 
jobbigt för henne och är något som inget barn ska utsättas för. Andersson (1986) menar att skolan 
som verksamhet ska erbjuda eleverna emotionell trygghet, en förutsättning för att kunna göra 
det, menar han är att skolpersonalen bryr sig om hur eleverna har det. Trots en vardag präglad av 
gräl och omsorgsbrist så behöver dock inte Signe utifrån hennes eventuella resiliens utvecklas 
ogynnsamt (jmf. Helmen Borge, 2012).  

När intervjuaren frågar Signe om hon mobbar, retar eller är dum mot någon i skolan så svarar 
hon: Nej, jag mobbas inte eftersom jag vet hur det själv känns. Signe som själv blir utsatt vet hur 
det känns och mobbar bland annat på grund av detta inte sina klasskamrater. I mikrosystemet 
sker interaktionen ansikte mot ansikte och sedan formar oss som individer, vilket gör att den 
utsatthet som Signe själv upplevt gör att hon vet hur det är att vara utsatt vilket gör att hon inte 
utsätter någon annan (jmf. Bronfenbrenner, 1979).  

Ett annat exempel på den tidigare forskningen är Annas utsaga när intervjuaren frågar henne om 
det finns någon som retar henne eller elak mot henne, då hon svarar: Det är en tjej som är dum, 
hon är med ifrån förra skolan och säger att jag fryser ut henne fast att jag inte gör det. Här är 
det av vikt att ta tag i detta problem för att kunna upprätthålla en stimulerande utvecklingsmiljö 
för Anna, en miljö som är byggd på engagemang och uppskattning från skolpersonalen, vilket 
Andersson (1982) menar är viktigt för barns utveckling.  

I Annas tidigare mikrosystem (den förra skolan) och i ett av hennes nuvarande mikrosystem (den 
nuvarande skolan) har det alltså uppstått problem. En tjej från Annas tidigare mikrosystem finns 
nu med i Annas nuvarande mikrosystem, vilket har bidragit till att konflikter uppstår. 
Bronfenbrenner (1979) menar att inbördes relationer i två olika mikrosystem sker i ett och 
samma mesosystem. Detta kan innebära att Anna har problem i sitt nuvarande mesosystem på 
grund av problem i ett tidigare mikrosystem.  
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Ett tredje exempel som uttrycker det som forskningen påvisar är Mys utsaga då hon får frågan, 
om det finns någon som mobbar, retar eller är dum mot dig i skolan, varpå hon svarar: Martin, 
Filip och Max från 3:an. Jag försöker ignorera dem. Jag går till rastvakten, rektorn eller till 
lärarrummet. Att My tar mod till sig och säger till de vuxna om vad som sker kan tolkas som att 
hon vet om att det som hon utsätts för är fel och att det inte är på grund av henne som det händer. 
I mikrosystemet sker även interaktion ansikte mot ansikte som sedan formar oss 
(Bronfenbrenner, 1979). Den interaktion som My möter i skolan från Martin, Filip och Max 
formar sedan henne till den individ som hon är och kommer att utvecklas till. Här är det viktigt 
att Mys lärare stöttar My och tröstar henne (jmf. Andersson, 1982).  Utifrån detta är det önskvärt 
att rastvakten, rektorn eller någon i lärarrummet hjälper My då hon säger till att Martin, Filip och 
Max retas, om de inte gör det, kan Mys eventuella problem med tillit till andra människor 
förvärras.  

Sammantaget får just dessa våldsutsatta barn begränsad kompensation från skolan och blir 
drabbade av ytterligare utsatthet. Då barnen både blir utsatta i hemmet och i skolan blir 
skolpersonalen särskilt viktigt och bär därmed ett större ansvar för dessa barn och deras mående. 
Hur barnen lyckas att hantera denna dubbla utsatthet med våld både mikrosystemen ”hem” och 
”skola” beror även bland annat av barnets egna förmåga till eventuell coping och resiliens.  

En del barn är däremot själva aktiva till att på ett eller annat sätt själva utsätta de klasskamrater 
som de har i skolan.  

Perkins och Graham- Bermann (2011) menar att barn som upplever våld mot mamma ofta är 
drabbade av kommunikationsproblem som kan leda till frustration och låg självkänsla hos barnet. 
Denna frustration som en del av de utsatta barnen lever med kan leda till att bråk uppstår mellan 
barnet och dennes klasskamrater. Arnell och Ekbom (1999) menar dessutom att barn som upplevt 
våld mot mamma risker att utveckla dålig impulskontroll och aggressivitet. Barn som upplevt 
våld i hemmet kan dessutom få missuppfattningar om våld och därmed normalisera våld som 
sker runt omkring dem (jmf. Mbilinyi m.fl. 2012). Mbilinyi menar även att denna grupp av barn 
löper större risk än andra barn att själv begå våldshandlingar.  

Ett exempel på det som den tidigare forskningen påvisar är Agnes utsaga då intervjuaren frågar 
henne om vad som är mindre roligt eller jobbigt i skolan, varpå hon svarar: Jag har många 
kompisar men bråkar varje dag, jag vet inte varför. Det kan vara något i Agnes interaktion med 
de andra barnen som gör att missförstånd eller konflikter uppstår och som sedan leder till bråk 
som Agnes egentligen inte avser att starta.  Det kan utifrån detta vara Agnes inbyggda 
kommunikationsförmåga som gör att hon interagerar med de andra barnen i skolan. Den 
ursprungliga kommunikation i interageringen med andra människor blir inte alltid till vad den 
var tänkt att bli utan kan leda till missförstånd, vilket kan vara fallet för Agnes (jmf. Heidegren & 
Wästerfors, 2008).   

Intervjuaren frågar även Agnes om vad hon och hennes kompisar brukar göra i skolan, vilket 
även det exemplifierar den tidigare forskningen då Agnes svarar: Det blir tokigheter och 
missförstånd. En gång fick mamma komma till skolan. Bronfenbrenner (1979) menar att en 
individ befinner sig i olika miljöer (mikrosystem) som sedan binds samman i individens 
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mesosystem. Ibland, menar Bronfenbrenner att två olika mikrosystem kan behöva hjälp att 
bindas samman, exempelvis genom att mamman följer med barnets till skolan första skoldagen. 
Utifrån detta kan Agnes mammas deltagande i skolan då det uppkommit, som Agnes uttrycker 
det missförstånd och tokigheter vara ett av mamman och även utifrån lärarna en outtalad strategi 
att binda samman Agnes mikrosystem hem och skola. Barn som upplevt våld mot mamma kan ha 
svårigheter med bland annat; att missförstånd uppstår, dålig impulskontroll och bristande 
kommunikation, vilket Agnes kan lida av och som eventuellt kan göra att det ibland resulterar i 
missförstånd och tokigheter i skolan (jmf. Arnell & Ekbom, 1999).  

Ett annat exempel på den tidigare forskningen uttrycks när Agnes får frågan om det finns någon 
som hon mobbar, retar eller är dum mot i skolan, varpå hon svarar: Nej… jo. Två killar som går 
mig på nerverna. Jag blir arg, med de är så fega, säger ”slå mig inte” men jag slår inte killar. 
Likt problematik som Agnes tidigare har visat på prov kan även detta problem tänkas att 
missförstånd i kommunikationen har uppstått (jmf. Heidegren & Wästerfors, 2008). Agnes och 
de två killarna som går henne på nerverna missförstår varandra vilket i sin tur leder till att Agnes 
blir arg på dem och bråk uppstår.  

Weis, Marusza och Fine (1998) menar att barn som själva blivit slagna i hemmet kan använda sig 
av olika strategier för att inte skadorna och dess härkomst ska bli uppmärksammade av 
skolpersonalen. Barnen kan även agera felaktigt för att lärarna ska tycka att det inte gör något att 
barnet har skador då det ändå inte beter sig korrekt. Utifrån detta kan Agnes beteende ses som en 
täckmantel för att dölja det som sker eller har skett i Agnes hemmiljö. Agnes kan ha som strategi 
att göra sig ovän med klasskamrater och med skolpersonal för att ingen ska tycka synd om henne 
och därmed inte upptäcka hemligheten som finns i familjen.   

Ett annat exempel på det som forskningen påvisar är Emanuels utsaga på frågan om det finns 
någon som han mobbar, retar eller är dum mot honom i skolan, varpå han svarar: Bara på skoj. 
Att definiera retsamheter som något som sker ”bara på skoj” är något som man nog bör vara 
vaksam på. När den som retar menar att det sker på skoj så är det ju svårt att veta om den som tar 
emot retsamheterna också ser det som någonting som bara sker på skoj. Miblinyi med kollegor 
(2012) menar att barn upplevt våld i familjen kan få missuppfattningar om vad våld innebär och 
därmed normaliserar våldet. Detta är kan vara det som Agnes har gjort då hon menar att killarna 
är fega och säger att hon inte ska slå dem och även det som har hänt för Emanuel då han menar 
att det bara sker på skoj.  Barn som lever med våld i hemmet kan visa symptom som tyder på att 
barnen har rationella förklaringar till våld, vilket kan tänkas att både Agnes och Emanuel har då 
de inte verkar som någon av dem tycker det är så konstigt med det beteendet som de båda 
uppvisar i skolan (jmf. Sundborg, 2012).  

Sammantaget kan barnen som utsätter andra barn i skolan bland annat använda detta beteende 
som en slags strategi för att andra inte ska tycka synd om barnen. Tycker inte någon synd om 
barnen tror de att de ska kunna fortsatta med att hemlighålla den aktuella familjehemligheten. Då 
banen har dessa olika strategier hållna blir det samtidigt svårt för dem att nyttja skolan som 
kompensatoriskt mikrosystem.  
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Barnens avsaknad av goda relationer med klasskamrater och skolpersonal 
Samtidigt som det finns barn som har goda relationer med både klasskamrater och med 
skolpersonal finns det även barn som har en avsaknad av båda dessa typer av relationer.  

Arnell och Ekbom (1999) menar att barn som upplevt våld mot mamma kan ha problem med 
yttre faktorer såsom svårigheter med sociala kontakter och bristande kommunikation. Utifrån 
detta kan det tänkas att våldsutsatta barn på grund av situationen i hemmet har fått det svårt med 
att ta nya sociala kontakter med dennes klasskamrater, vilket har resulterat i att barnet inte har så 
många kompisar.  

Ett exempel på det som den tidigare forskningen uttrycker är Linas utsaga gällande frågan, om 
hon har kompisar i skolan, då Lina svarar: Har inte så många kompisar. Ingen bästis. Att vara i 
10-årsåldern, uppleva våld mot mamma och inte ha så många kompisar och inte ha någon bästis, 
kan vara problematiskt för många barn. Det kan eventuellt vara så att denna situation gör att Lina 
känner sig ledsen och är i behov av någon som stöttar och bekräftar henne. Andersson (1986) 
menar att ju tryggare man är i sin relation till andra, desto mindre uppskattning är man i behov 
av. Utifrån detta kan Lina eventuellt vara i behov av uppskattning för att bli stärkt, både från 
skolans personal och från omsorgspersonerna i hemmet.  

Intervjuaren frågar Stina om hur hon trivs med lärarna, varpå hon svarar: Gillar inte lärarna, 
men det går hyfsat bra. Utifrån denna utsaga är det svårt om tyda om lärarna engagerar sig i 
Stina eller ej. Det kan vara fallet att de gör det, men att hon inte upplever det som så, eller att de 
inte engagerar sig vilket hon i sin tur känner. Om vi antar att Stina känner att lärarna inte 
engagerar sig, kan det tänkas att hennes situation är i motsats i förhållande till någon annan elev 
som istället gillar lärarna på skolan. Att Stina inte gillar lärarna behöver inte dock innebära att 
hon i högre risk riskerar att utvecklas ogynnsamt då hennes eventuella förmåga till resiliens kan 
göra att hon utvecklas gynnsamt (jmf. Helmen Borge, 2012).  

För att dessa olika typer av negativa relationer som barnen kan ha i skolan ska försvinna kan 
barnen bland annat få hjälp med att interagera med andra barn och även hjälp med att skapa 
kamratrelationer i skolan. Barnen är även i behov att komma bort från mobbing och få mer 
öppna relationer med skolpersonal och lärare. Om barnen skulle kunna få hjälp med dessa 
faktorer så skulle skolmiljön potentiellt fungera kompensatorisk, även för dessa barn. 

Resultatet visar att under förutsättning att våldet inte förstör barnets nattsömn eller föräldrarna 
prioriterar barnet tillräckligt för att barnet ska få den sömn han/hon behöver och att barnet inte 
har allvarliga koncentrationssvårigheter (som inte skolan utifrån dess resurser kan hantera) så 
verkar barn kunna använda skolan för att lära sig saker och glädjas av detta lärande. Relationerna 
i skolan är även den viktigt för barnens mående och trivsel där. Medan en del barn på skolan får 
bekräftelse och kompensation av klasskamrater, får andra barn det av skolpersonalen som ser 
dem och samtidigt lyfter barnperspektivet i det aktuella mikrosystemet. För de barn som får 
begränsad kompensation på grund av ytterligare utsatthet blir skolpersonalen särskilt viktig. I 
vilken grad skolpersonalen är viktig påverkas samtidigt av barnets egna potentiella förmåga till 
bemästrade genom bland annat coping och resiliens.  
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Sammanfattande diskussion  
Syftet med uppsatsen var att söka förståelsen kring hur barn som upplevt våld mot mamma kan 
använda skolan för att kompensera för de negativa konsekvenserna de upplevt och vilka faktorer 
i skolan som kan göra att skolan fungerar kompensatoriskt. Resultatet av studien utgörs av en 
systematisk redogörelse av den tidigare forskningen på området där det empiriska materialet 
analyseras utifrån den utvecklingsekologiska teorin och utifrån barns olika förmågor att bemästra 
tillvaron och sedan ger en autentisk röst till den insamlade forskningen. 

Uppsatsens resultat visar att skolan i många fall på något sätt kan fungera kompensatorisk för de 
våldsutsatta barnen. Kompensationen sker genom att de våldsutsatta barnen i skolan har trygga 
vuxna som bland annat kan ge dem stöd, bekräftelse och någon form av trygghet. 
Kompensationen kan även handla om att barnen har betydelsefulla klasskamrater som ger dem 
trygghet. Sammantaget kan denna kompensation handla om en trygg plats utanför hemmet där 
den finns vuxna eller barn som ger det våldsutsatta barnet trygghet och utrymme till att inte 
fundera på det våld som sker i hemmet.  

Uppsatsen som sådan lyfter ett idag ganska ouppmärksammat fokus på barn som upplevt våld 
mot den egna mamman, detta genom att det i uppsatsen finns en specifik fokus på hur denna 
grupp av barn har det i skolan och om skolan kan fungera som något slags kompensator för dessa 
barn. Avsikten med denna studie är att få en ökad förståelse kring skolan som fungerande 
kompensatorisk miljö för barn som upplevt våld mot mamma, vad denna eventuella 
kompenserande miljö kan innebära för barnen samt vilka begränsningar hemmiljön som kan göra 
att barnen får det svårt att tillgodogöra sig en sådan kompensation.  

En viss metodologisk begränsning i uppsatsen kan vara att jag inte intervjuat barnen själv. Då jag 
inte har intervjuat barnen har jag inte fått den förståelse kring dem och deras situation som 
intervjuarna istället eventuellt har fått. Hade jag istället genomfört intervjuerna själv hade jag 
spelat in dem för att i efterhand kunnat lyssna igenom intervjuerna, och under själva intervjuerna 
hade jag dessutom fått möjlighet till att ställa egna följdfrågor. En annan svaghet med uppsatsen 
är att det material som jag utgår ifrån är anteckningar från de intervjuare som intervjuade barnen. 
Anteckningarna kan vara formade av intervjuaren genom att intervjuaren lyft de faktorer som 
han eller hon fann mest värdefulla under insamlandet, detta kan ha gjort att inte allting som 
barnen sagt har kommit med i materialet. Anteckningarna kan dessutom vara färgade av 
intervjuarens hälsotillstånd och medkänsla för de intervjuade barnens berättelser.  En 
metodologisk styrka kan däremot vara att då jag själv inte genomfört intervjuerna med barnen 
har jag heller ingen bild av dem och de faktorer som ligger bakom just deras svar, vilket gör att 
jag heller inte har någon specifik bakgrundsinformation om barnen med mig i bakhuvudet när jag 
analyserar barnens utsagor. En annan metodologisk styrka är att resultatet är presenterat som 
anteckningarna från intervjuerna är nedskrivna, vilket är en grund till ett pålitligt resultat.  

Det empiriska materialet som används i studien var mer begränsat än vad jag hade föreställt mig. 
Begräsningarna handlade om tunna utsagor som det blev svårt att arbeta vidare med och att göra 
någonting ytterligare utav. Då empirin var begränsad för denna studie blev istället empirin 
exempel på det som den tidigare forskningen på det aktuella området påvisar. 
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Nedan diskuteras uppsatsens slutsatser, därefter följer en diskussion kring vad dessa slutsatser 
kan innebära för det sociala arbetet och till sist kommer förslag på vidare forskning inom detta 
område.  

Barnens upplevelser av skolsituationen   

Många av barnen i studien har positiva upplevelser av skolan, det vill säga att de bland annat 
uttrycker i intervjuerna att de tycker om att vara i skolan, att de har goda relationer med 
klasskamraterna, att de har goda relationer med skolpersonalen och att de lär sig nya saker när de 
befinner sig i skolan.  

Samtidigt finns det begränsningar i en del av barnens miljö i hemmet som gör att barnens 
möjlighet att tillgodogöra sig skolan som kompensation blir begränsad. Dessa begränsningar kan 
bland annat handla om att barnet inte får den nattsömn eller den omvårdnad som barnet behöver 
på grund av att föräldrarna utifrån den rådande hemsituationen inte prioriterar barnet. 
Nattsömnen kan exempelvis bli lidande för barnet de nätter då våldsamheter äger rum i hemmet 
och då oron för mammans välbefinnande blir mer aktuell än vad den är dagligdags.  

De våldsutsatta barnen som även själva utsätter andra barn i skolan, kan bland annat använda 
detta beteende som en slags strategi för att andra, exempelvis vuxna i skolan inte ska tycka synd 
om barnen. Om någon inte tycker synd om barnen tror de att de ska kunna fortsatta med att 
hemlighålla familjehemligheten som råder. Då barnen använder sig av olika strategier blir det 
samtidigt svårt för dem att nyttja skolan som kompensatoriskt mikrosystem.  

För de barn som har upplevt våld mot den egna mamman och samtidigt finner skolsituationen 
problematisk på olika sätt, kan situation som helhet för barnet vara mycket bekymmersam. För 
denna grupp av barn som i begränsad utsträckning blir kompenserade och blir drabbade av 
ytterligare utsatthet blir personalen särskilt viktig. Hos dessa barn kan de finnas resurser som de 
själva inte vet att de har tillgång till, samtidigt som de kanske inte finns några resurser 
överhuvudtaget. För att dessa barn ska få en miljö som fungerar mer djupgående 
kompensatoriskt måste det finnas något som gör att de känner sig trygga i skolmiljön. Denna 
trygghet kan komma utifrån tillit till någon skolpersonal eller genom tillit till en eller flera 
klasskamrater.  

De utsatta barnen som får begränsad möjlighet till en kompensatorisk skolmiljö får i mindre grad 
en trygg fristad där de kan få stöd av vuxna som de kan prata med (Bruno, 2011), de kanske 
heller inte i lika hög utsträckning som andra barn får bekräftelse som hjälper dem att utvecklas 
gynnsamt (Sundelin Wahlsten, 1997) eller möjlighet till en fristad som hjälper dem att tänka på 
annat (Barnombudsmannen, 2012). Hur dessa barn har det i skolan, hur de utvecklas och hur de 
känner sig är något som det idag finns väldigt lite forskning kring.  

Om skolan inte kan fungera direkt kompenserande ska barnen i varje fall inte känna sig utsatta, 
vilket hänger samman med skollagens fjärde kapitel där det står att syftet med skolan bland annat 
är att: Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (2010:800). 
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Detta kan tolkas som att inget barn på något vis ska bli utsatt i skolan, utan att alla barn ska 
känna sig trygga att gå dit.  

För att barnens skola ska kunna fungera kompenserande i framtiden behövs framförallt vuxna 
som barnen känner sig trygga med, och även klasskamrater som barnen känner tillit till. Om 
någon av dessa, eller båda dessa faktorer skulle förekomma i barnens skolmiljö kan skolan 
komma att kunna fungera kompensatoriskt genom att bli en tillflyktsplats utanför hemmet. 
Genom att ha den form av kompensator omkring sig, ges barnen ett redskap till att i högre grad 
kunna utvecklas gynnsamt.  

Sammantaget finns det barn som begränsas i möjligheten att nyttja skolmiljön som 
kompensatoriskt mikrosystem på grund av situationen i hemmet, detta bland annat genom att 
barnets nattsömn blir lidande, vilket gör att barnet inte orkar koncentrera sig i skolan. Det finns 
även de barn som gör sig osams med klasskamrater och lärare med flit och har det som strategi 
för att inte hemsituationen ska bli upptäckt. Möjligheten till kompensator kan bli begränsad då 
barnen blir utsatta för ytterligare våld av klasskamrater när de befinner sig i skolan.  

Skolans möjlighet till att kompensera för barnens situation i hemmet 

Det kan noteras att de våldsutsatta barnen verkar kunna använda skolan utifrån olika 
tillvägagångssätt som kompensator genom att lära sig saker och genom att glädjas där, under 
förutsättning att föräldrarna, trots våldet prioriterar barnet och att barnet självt inte har allvarliga 
koncentrationssvårigheter (som inte skolan har resurser till att tillgodose tillfullo).   

Barn som upplevt våld mot mamma upplever olika faktorer i skolan som både är positiva och 
som är negativa. Positiva faktorer är framförallt goda relationer till klasskamrater och till 
personalen på skolan. Faktorer som barnen upplever som negativa är bland annat klasskamrater 
som retas, koncentrationssvårigheter och stora klasser med mycket ljud. De positiva faktorerna 
som skolmiljön eventuellt kan bidra med, möjliggör att skolan kan fungera som ett 
kompensatoriskt mikrosystem för dessa barn, då de bland annat gör barnen trygga och 
motiverade att just gå till skolan. Ett kompensatoriskt mikrosystem i sin tur hjälper barnen att 
utvecklas gynnsamt och att känna trygghet (Gonzales m.fl., 2012). Bruno (2011) menar 
dessutom att skolan som frizon kan ge barnen möjlighet att prata om sin hemsituation med någon 
vuxen utanför familjen.  

En skolmiljö där barnen är trygga och uppmärksammade kan även vara grunden för att barnen 
ska utvecklas gynnsamt och även kunna ha möjlighet till att tillgodogöra sig den kunskap som 
lärs ut av skolpersonalen till barnen. En skolmiljö som är positiv för barnen kan även tänkas göra 
barnen motiverade till att gå till skola och därmed i högre grad kunna utvecklas 
kunskapsmässigt. Möjligheten till motivation kan även tänkas öka genom att barnet får 
bekräftelse av dess lärare. Sundelin Wahlsten (1997) menar att skolan och barnomsorgen kan 
erbjuda barn bekräftelse vilken i sin tur är en grundläggande förutsättning för barnets utveckling. 
Genom trygghet, motivationen och bekräftelse kan dessa barn få en skolmiljö där de kan 
tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas gynnsamt.  
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Det är dock värt att beakta att barnens situation i skolan även hänger samman med barnens egna 
förmåga att bemästra omgivningen. Helmen Borge (2012) menar att barns resiliens eller 
motståndskraft kan ses som en strategi som barnen använder för att bemästra omgivningen. 
Utifrån resiliens finns det förmågor hos en del barn i riskzonen som kan bli verksamma i 
bemästringen, samt likaså gällande barns olika copingförmågor. Kan barnet ta sig an dess 
förmåga kan de bli något lättare för dem att bemästra omgivningen och utvecklas gynnsamt trots 
deras bakgrund med utsatthet.  

Både klasskamrater och skolpersonal kan ge kompensation till barnen i form av en slags 
bekräftelse. Bekräftelsen som barnen kan få av de vuxna på skolan kan även dessutom handla om 
att barnet bli synliggjort och därmed upplever känslor av uppskattning.  

Då skolan kan fungera som ett kompensatoriskt mikrosystem för barnen kan den samtidigt 
fungera som en tillflyktsplats där barnen inte behöver tänka på situationen i hemmet 
(Barnombudsmannen, 2012). Istället kan barnen då fokusera på skolan och de relationer som de 
har där. Då skolan fungerar kompensatoriskt kan den även få rollen som en trygg fristad för 
barnen. I denna trygga fristad kan barnen känna att det finns trygga vuxna som bryr sig om dem 
och som barnen kan prata med. Dessa trygga vuxna kan vara en hjälp till att bli uppmärksammad 
av någon utomstående för familjen. Både skolan som tillflyktsplats kan således fungera 
stärkande för barnen och samtidigt motivera dem till att lära sig mer vilket gynnar deras 
utveckling som individer.  

Fungerande kamratrelationer för barnen kan tänkas motivera barnen till att gå till skolan och till 
att lära sig saker. En god kamratrelation kan även tänkas vara nyckeln till att barnet som upplevt 
våld mot mamma kan tänka sig att prata om sina upplevelser med någon i samma ålder. Genom 
att prata med en klasskamrat om det som hänt i familjen kan barnen skaffa sig redskap till hur 
barnet i framtiden kan berätta om det som hänt i familjen för någon annan som är utomstående. 
Om barnet pratar med någon vuxen om hemförhållandena kan problematiken bli 
uppmärksammad och familjen därmed får möjlig hjälp och stöd. I en frizon menar Bruno (2011) 
att det finns möjlighet för barnen att prata med vuxna om situationen i hemmet och därmed få 
stöd.  

Sammantaget kan skolan som miljö fungera kompensatorisk för de våldsutsatta barnen genom att 
fungera som en tillflyktsplats. Denna tillflyktsplats kan handla om olika specifika faktorer för 
olika barn men handlar generellt om en miljö där det finns barn eller vuxna som det utsatta 
barnet har en god relation till och känner sig trygg med. I denna kompensatoriska miljö kommer 
barnet, för stunden, bort från hemmiljön och kan ge möjlighet till att tänka på något annat.  

Resultatens betydelse för socialt arbete som praktik och forskningsfält 
Skolpersonal som möter barn i skolan bör bli mer uppmärksamma på denna grupp av barn och de 
signaler som de uppvisar. Många angivna symptom såsom koncentrationssvårigheter, oro, 
aggressivitet och normalisering av våld borde finnas med i kunskapspaketet hos skolpersonalen 
så att problematiken uppmärksamma på skolor där barnen befinner sig. Denna uppmärksamhet 
kan inte enbart ske av barnens lärare, utan även av annan skolpersonal såsom vaktmästare, 
kuratorer och sjuksköterskor.  
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Utöver att skolpersonal bör uppmärksamma barnens hemsituation är det även viktigt att 
poängtera det stöd som skolan kan ge barn som upplevt våld mot mamma. I skolan skulle dessa 
barn kunna bli hörda, sedda och uppmärksammade. Skolan blir då en slags arena för trygghet, 
tillit och goda relationer till både klasskamrater och till skolpersonal. Dessa faktorer kan sedan 
leda till att skolan blir en slags tillflyktsplats och trygg fristad för barnen, som i sin tur kommer 
kunna fungera som ett kompensatoriskt mikrosystem där dessa barn känner trygghet och tillit till 
sina medmänniskor.  
 
Det är även av vikt att uppmärksamma skolan och dess resurser i denna fråga. Skolan har idag 
inte möjlighet att fungera som något som den inte är utsedd att göra utifrån sitt uppdrag. Jag tror 
dock inte att det krävs några enorma resurser för att skolan ska kunna fungera kompensatoriskt 
för barn som upplevt våld. I regel tänker jag att det handlar om barnen blir sedda och 
uppmärksammade av skolpersonal som bryr sig om barnen, bland annat genom skolpersonal som 
undrar vad barnen gör på eftermiddagarna när de kommer hem från skolan. Framförallt, 
skolpersonal som försöker uppmärksamma de signaler som barnen visar för att bli sedda och för 
att någon utomstående ska förstå att det finns problematik i hemmet. Ovanstående resonemang 
stärks av skolans syfte som enligt skollagens fjärde kapitel bland annat är: En strävan ska vara 
att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 
(2010:800). 
 
Uppsatsens resultat kan även till viss del vara generaliserbara för andra barn som upplevt likande 
situationer. Dels kan det vara möjligt att barn som växt upp med en psykisk sjuk eller 
missbrukande förälder upplevt likande företeelser i skolan och dess miljö. Barn med en 
missbrukande eller psykisk sjuk förälder kan även de vara i behov av en trygg fristad i form av 
en skolmiljö med hjälpsamma vuxna och tillitsfulla klasskamrater som bryr sig.  

Förslag på vidare forskning 
Fler studier och mer forskning behöver göras inom detta specifika område för att skolpersonal 
ska kunna ges mer kunskap samt vetenskapliga belägg på hur skolan faktiskt kan fungera som 
kompensatoriskt mikrosystem för denna grupp av barn. Fokus i dessa studier bör även innehålla 
de små medel som krävs för att barnen ska uppleva denna tillit och trygghet som ett 
kompensatoriskt mikrosystem utanför hemmet kan göra. Dessa medel handlar delvis om goda 
relationer med klasskamrater och skolpersonal, men även kamrater och vuxna utanför skolan. 
Mer kunskap och information kan även ge barnens mammor en viss form av trygghetskänsla 
under de tider som deras barn befinner sig i skolan. 
 
Studier kan även göras inom ramen för hur barn som upplevt våld i hemmet tänker kring sin 
pågående skolsituation. Detta genom att göra studier med denna grupp av barn och fråga dem om 
hur de tycker att de har de i skolan och vad skolan, lärarna och kamraterna i skolan betyder för 
dem. Utifrån detta kan olika faktorer pekas ut som är gynnsamma för barn som upplever våld 
mot mamma och för deras personliga utveckling i skolan. Sedan kan man göra en uppföljande 
studie kring dessa barn som haft en kompensatorisk miljö eller ej i skolan för att se sedan hur det 
gått med deras utveckling.  
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Det vore av intresse att även göra en studie kring de våldsutsatta barn som har skolmiljön som 
begränsat fungerande kompensatoriskt mikrosystem. I denna grupp kan det finnas barn som både 
upplever våld i hemmet och dessutom blir utsatta av klasskamrater i skolan. Kring denna grupp 
av våldsutsatta barn har jag själv inte hittat några studier på och frågor kring hur dessa barn har 
det är många. Fokus skulle även kunna läggas på hur denna grupp av barn mår och vad som 
händer med dem under ungdomsåren och sedan i vuxenlivet. 
 
Det vore även värdefullt och intressant att göra studier med vuxna som i barndomen upplevt våld 
mot mamma. Där skulle man kunna fråga om hur de som barn såg på sin skolsituation och deras 
relationer med lärarna och kamraterna där, samt även hur de idag som vuxna ser tillbaka på sin 
skolsituation. Fokus skulle kunna läggas på vad de tyckte var gynnsamt för dem och vad som de 
uppfattade var mindre gynnsamt för dem i deras situation. Genom att göra en sådan studie skulle 
utvecklande och gynnsamma faktorer för barn som upplevt våld mot mamma komma fram.  
 
Med utgångspunkt på barn som upplevt våld mot mamma och deras skola som kompensator vore 
det även intressant att intervjua skolpersonal som kommer eller har kommit i kontakt med denna 
grupp av barn. Skolpersonal skulle kunna intervjuas utifrån vad de gör när de misstänker att ett 
barn är utsatt, hur de förhåller sig till utsatta barn, om de försöker stötta barnet och om de gör det 
fråga hur de då gör det. Även vad skolpersonalen skulle vilja göra mer av om resurser till det 
skulle finnas. Det skulle även vara intressant att från deras perspektiv få idéer och uppslag på det 
som de anser vara verksamt och styrkande för denna grupp av barn.  
 
Det vore även intressant och verksamt att göra studier baserat på hur de våldsutsatta mammorna 
ser på barnens skolsituation. Detta med hänsyn till vad mammorna själv tror om skolans 
betydelse för det egna barnet, utifrån faktorerna skolmiljö och relationer i skolan. Mammorna 
kan ha sett saker kring skolmiljön och dess verksamheter som varken barnen eller skolpersonalen 
har kunnat sätta fingret på.  
 
Självklart vore det även av intresse att göra likande studier, med samma eller närliggande 
utgångspunkt, utifrån barn som upplevt våld i familjen på annat sätt. Kanske genom barn som 
upplevt våld mot pappa, våld riktat direkt mot barnen, våld överlag som uppstått i den rådande 
familjekonstellationen eller barn som upplevt våld från föräldrar i samkönade relationer.  
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