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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med min studie är att nå kunskap om hur det är för ungdomar att växa upp med våld i sin vardag. Studien genomförs genom kvalitativa
forskningsmetoder och med temaintervjuer. Mitt perspektiv tar avstamp i barnets perspektiv och jag är intresserad av att granska hur ungdomar
ser och beskriver sitt livsutrymme i familjevåldsmiljöer.
Mina frågeställningar är:
-Hur beskriver flickorna sina upplevelser av våldet i hemmet?
-Hurudana relationer har flickorna till föräldrar, syskon, släkt, vänner, myndigheter och andra trygga vuxna i sin vardagsmiljö?
-Hur ser de på de professionellas roll? Vem har de förtroende för?
Forskning om barn som bevittnat våld i sina hemmiljöer är ett relativt nytt område. I min studie har flickorna själva fått berätta om sina liv. Jag
intervjuade tre flickor (15-18 år)som har levt i familjevåld. När informanterna är ungdomar är det en utmaning för undersökningens etiska
reflektion. Den viktigaste källan har varit Katarina Weinehalls (1997) doktors avhandling. Det empiriska materialet redovisas enligt fyra
huvudteman, som jag upplevt mest framträdande i flickornas intervjuer: familjevåldet i flickornas liv, flickornas beskrivningar av sina relationer,
flickornas känslor och flickornas strategier för att klara av vardagen och synen på framtiden. Undersökningen av materialet har analyserats med
hjälp av innehållsanalysen. Fastän flickorna upplevt mycket sorg och smärta tycker de om sig själva.De är starka och de har klarat av mycket
under sina liv. Flickorna har överlevt, sin barndom som vittne och som offer för våldet, med hjälp av en stor mängd olika lösningar på ett stort
antal svåra situationer. Flickornas berättelser var mycket mer hoppgivande än majoriteten av tidigare forskning inom området. Flickorna i min
studie tar upp betydelsen av en trygg person i deras liv och syskonens betydelse. Flickorna har försök förändra sina livsvillkor, men de har insett
att de inte kan förändra våldet och missbruket, så de har fått lov att stå ut med det. De har varit tvungna att anpassa sig till våldet och missbruket.
Fastän dessa flickor inte fått det stöd de borde ha fått, har de lärt sig att överleva svåra situationer, återhämta sina krafter och de har kvar hoppet
och tron på en bra framtid.
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