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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn som far illa är ett folkhälsoproblem. Det har visat sig att beteendeproblem 

hos barn redan vid tre års ålder kan påverka deras framtida risker för psykisk ohälsa, 

kriminalitet, missbruk, avhopp från skolan, koncentrationssvårigheter och utanförskap. Barns 

beteende kan påverkas av relationen till lärarna, föräldrarna och till andra barn. Föräldrarnas 

psykiska hälsa och sociala situation är riskfaktorer för att barn ska utveckla beteendeproblem.  

Det finns lagar och förordningar samt föräldrastöd och interventionsprogram för att minska 

barns utsatthet och främja deras utveckling. Förskoleteamet Tummen är en verksamhet där 

socionom, specialpedagoger och psykolog samverkar för att främja barns utveckling genom 

barnsamtal, föräldrasamtal, Marte Meo-filmning, ICDP, nätverksmöten, föräldragrupper och 

stöd till pedagoger. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen i verksamheten 

Förskoleteamet Tummen upplever att barnens/familjernas situation har förändrats under den 

tid då de har fått stöd från Förskoleteamet Tummen. 

 

Metod: Det skedde en granskning av 125 enkäter där Förskoleteamet Tummen utvärderade 

sin verksamhet. Fritextsvar från den öppna frågan: ”På vilket sätt upplever ni att 

barnets/familjens situation har förändrats under tiden som den varit aktuell hos 

Förskoleteamet?” analyserades med en innehållsanalys och detta skapade temat "Att främja 

utveckling för barnets bästa" som bestod av följande huvudkategorier: Barnets utveckling, 

Föräldrarnas utveckling och Pedagogernas ökade förståelse för barnets behov. 

 

Resultat: Resultatet visade att Förskoleteamet Tummen främjade barns utveckling på många 

olika sätt. Det skedde direkta positiva effekter på barnet genom att barnet blev bättre på att 

reglera känslor, äta mat, få vänner, samspela med andra, somna, bli mer självständigt, leka 

och koncentrera sig. Föräldrarna utvecklades i sin föräldraroll och även i sin personliga 

utveckling då de fick hjälp att förändra sin relation till barnet, interaktionen med barnet, 

synen på barnet och sin egen livssituation. Pedagogerna fick hjälp att utveckla struktur och 

sitt bemötande mot barnet samt få ökad förståelse för barnet och dess behov. 

 

Slutdiskussion: Resultatdiskussionen utgår från anknytningsteorin och den bioekologiska 

modellen som teoretiska referensramar. Det visar sig att tidiga insatser kan ha stor inverkan 

på barnens framtid och att Förskoleteamet Tummen är en mångsidig verksamhet som 



förebygger problem genom att främja barns utveckling i samspel med barnet, föräldrar, 

pedagoger och andra instanser. Då föräldrarnas och pedagogernas inverkan på barnets 

beteende har visat sig vara stor är det viktigt att deras möjligheter att främja barns utveckling 

stärks. I metoddiskussionen diskuteras studiens trovärdighet.   

 

Nyckelord: Barn som far illa, Barns utveckling Föräldrastöd, Förskoleteamet Tummen, 

Samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Child maltreatment is a public health problem. It has been shown that 

behavioral problems in children at the age of three can affect their future risk for mental 

illness, crime conviction, substance abuse, school dropout, lack of concentration and social 

exclusion. Children's behavior can be influenced by the relationship with the teachers, parents 

and the other children. The mental health and socioeconomic status of the parents are risk 

factors for children to develop behavior problems. There are laws and regulations that aim to 

promote the well-being of children. It exist parental support and intervention programs to 

reduce the vulnerability of children and promote their development. Förskoleteamet Tummen 

is a interprofessional cooperation establishment where social workers, special educators and 

psychologists work together to promote the development of children through supporting 

dialogue with children, supportive dialogue with parents, Marte meo filming, ICDP, network 

meetings, parental groups and support to educators. 

 

Objective: The aim of this study is to examine how the staff in Förskoleteamet Tummen 

experience that the situation for the children/families have changed during the time they have 

gotten support from Förskoleteamet Tummen. 

 

Method: A review of 125 questionnaires where Förskoleteamet Tummen evaluated the 

outcome of their support was conducted. Free text responses from the open question: "In 

what way do you feel that the child/family's situation has changed during the time they have 

gotten help from Förskoleteamet Tummen?" were analyzed using content analysis and this 

made the theme "Promoting the development of the child" which consisted of the following 

main categories: child development, parental development and educationalists increased 

understanding of the needs of the child. 

 

Results: The results showed that Förskoleteamet Tummen promoted the development of 

children in many different ways. There was a direct positive impact on the child because the 

child became better at regulating emotions, eating food, making friends, interacting with 

others, sleep, become more independent, play with others and concentrate. The parents 

developed in their parental role but also in their personal development. They got help to 

change their relationship with the child, the interaction with the child, the views of the child 

and their own situation. The teachers were helped to develop the structure and their attitude 

towards the child and to increase their understanding of the child and it's needs. 



Ending discussion: The results were discussed with the attachment theory and the 

bioecological model as a theoretical framework. It turns out that early interventions can have 

a major impact on children's future and that Förskoleteamet Tummen is a team with many 

applications. Because they prevent problems by promoting child development in interaction 

with the child, parents, educators and others. As parents and educators' impact on the child's 

behavior has proved to be important, it is important that their potential to promote child 

development is strengthened. In the method discussion the trustworthiness of this study was 

discussed. 

 

Keywords: Child abuse, Child development, Collaboration, Förskoleteamet Tummen, 

Parental support 
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Introduktion 

Varje barn har rätt till trygghet (UNICEF, 2009). Barn som far illa är ett folkhälsoproblem. 

Barnmisshandel är särskilt problematiskt då 100 000-200 000 barn uppskattas utsättas för 

detta varje år (Socialstyrelsen, 2014). I en studie av Jernbro, Tindberg, Lucas och Janson 

(2015) var det 20 % av barnen som for illa. När barn far illa kan det leda till beteendeproblem 

och få långvariga konsekvenser på individ och samhälle (Cater, Andershed & Andershed, 

2014). Tidiga insatser för att förebygga att barn far illa är viktigt eftersom det kan minska 

framtida problem som exempelvis depression, koncentrationssvårigheter och 

beteendeproblem (Ghaderi, Kadesjö, Kadesjö & Enebrink, 2014; Socialstyrelsen, 2014). 

Folkhälsomyndigheten (2016a) menar att barnets uppväxtförhållanden är viktiga för den 

psykiska och fysiska hälsan både som barn och som vuxen. I denna uppsats kommer därför 

Förskoleteamet Tummen att utvärderas då deras insatser från socionom, psykolog och 

specialpedagog främst riktar sig mot förskolebarn och barnens familjer vilket kan förebygga 

problem både på kort- och lång sikt. 

 

Definitioner av barn som far illa och barnmisshandel 

"Begreppet barn som far illa innefattar alla former av övergrepp, försummelse och 

utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa eller utveckling. Det 

kan till exempel avse barn och ungdomar som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller om barnet har 

allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj, likaså om det blir vittne till våld eller 

lever i en miljö där våld och hot om våld förekommer. Vidare ingår barn och ungdomar som 

far illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och 

annat självdestruktivt beteende. Barn som utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från 

jämnåriga eller från andra, samt barn med stora problem i skolsituationen föranledda av en 

social problematik kan också anses ingå i socialtjänstens målgrupp (se prop. 2012/13:10 s. 

47, prop. 2002/03:53 s. 46–49 och prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld) [9, 19]." 

(Socialstyrelsen, 2014 s 32) 

 

"I kommittén mot barnmisshandels slutbetänkande Barnmisshandel – Att förebygga och 

åtgärda (SOU 2001:72) s. 120 definieras barnmisshandel som när en vuxen person utsätter ett 

barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att 

tillgodose barnets grundläggande behov. Definitionen utgår från barnet och gäller både 
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avsiktliga och oavsiktliga handlingar, aktiv och passiv försummelse samt tydliggör bristen i 

den vuxnas ansvar och handlingens skadliga inverkan på barnet." (Socialstyrelsen, 2014 s 33) 

 

Emotionell misshandel kan handla om att systematiskt misslyckas med att ge barnet en 

stödjande och utvecklande miljö. Men det kan även vara specifika händelser i form av att 

barnet utsätts för avståndstagande, hot, skräck, förringande, förlöjligande, skuldbeläggande, 

hotfull behandling och diskriminering (WHO, 2006). 

 

Fysiskt våld mot barn definieras som att medvetet tillfoga barnet skada på ett sätt som kan 

skada dess värdighet, utveckling, hälsa eller överlevnad. Detta kan ske genom bland annat 

fysisk bestraffning, att skaka barnet, sparkar, strypning eller skållning (WHO, 2006). 

 

Försummelse beskrivs som misslyckande att ge barnet en bra utveckling eller bra välmående. 

Detta kunde utspela sig genom att barnet inte fick en bra emotionell utveckling, utbildning, 

hälsa, skydd, näring eller säkra levnadsvillkor (WHO, 2006). 

 

"Psykisk försummelse är en form av psykologisk omsorgssvikt som kan innebära att föräldern 

är känslomässigt frånvarande och visar likgiltighet eller okänslighet i samspelet med barnet. 

Barnets behov av uppmärksamhet, bekräftelse, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans 

och utveckling tillgodoses inte på grund av föräldrarnas bristande omsorgsförmåga (prop. 

2002/03:53 s. 49). Psykisk försummelse kan bland annat innebära underlåtenhet att ge barnet 

erfarenhet, lära barnet sociala regler, se till att barnet går i skolan och får utbildning."  

(Socialstyrelsen, 2014 s 34)   

 

Sexuella övergrepp mot barn benämns som sexuella handlingar mot barnet som bryter mot 

lagar, som bryter mot sociala tabun, som barnet inte förstår, inte samtycker till eller inte är 

förberedd på utvecklingsmässigt (WHO, 2006). I rapporten Våld och hälsa (Heimer et al., 

2014) nämns det att sexuella övergrepp mot barn kan utspela sig genom att barnet blir smekt 

på ett sexuellt sätt eller tvingas posera naket.  
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Hur många barn far illa i Sverige? 

I en nationell kartläggning av barnmisshandel (Janson, Jernbro & Långberg, 2011) visade 

resultaten att 13,8 % av eleverna hade blivit slagna av vuxna i hemmet, varav 2,8 % hade 

blivit slagna många gånger. 

     I studien av Bowen (2015) var det 17,5 % av de 7712 barnen i studien som hade 

exponerats för partnervåld i hemmet innan de hade hunnit fylla tre år, medan en studie av 

Heimer et al. (2011) visade att 14 % av deltagarna hade sett eller hört våld mellan föräldrarna 

under sin uppväxt. En studie av Cater et al. (2014) visade däremot att det var runt 10 % av 

barn i åldern 0-12 år som bevittnat våld mellan föräldrarna. Det var 7,1 % av flickorna och 

1,5 % av pojkarna som hade utsatts för sexuella övergrepp. Ungefär 30 % av barnen hade 

utsatts för verbalt våld medan det var 31,5 % av pojkarna och 24,7 % av flickorna som hade 

utsatts för fysiskt våld. Det var 6,5 % av pojkarna och 11,8 % av flickorna som hade utsatts 

för försummelse när de var 0-12 år gamla. 

     I studien av Heimer et al. (2011) visade det sig att det var 26 % av deltagarna som hade 

drabbats av psykiskt våld i form av förnedring, kränkning, mobbning eller förtryck av vuxna 

före 15 års ålder. Det var 31 % av männen och 27 % av kvinnorna hade utsatts för fysiskt 

våld av vuxna medan något fler hade utsatts för hot från vuxna före 15 års ålder. Det var 2 % 

av männen och 4 % av kvinnorna hade utsatts för påtvingat samlag av vuxna innan de fyllt 15 

år. Andra former av sexuella övergrepp från vuxna uppgick till 9 % och dessa kunde utspela 

sig genom att bli smekta på ett sexuellt sätt eller tvingas posera nakna. Sammantaget var det 6 

% av männen och 17 % av kvinnorna som hade utsatts för allvarligt sexuellt våld i 

barndomen. Lunqvist et al. (2004) refererad i Rahm (2008) menar att prevalensen för sexuella 

övergrepp i barndomen är ungefär 10 %. 

     Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0-6 år har ökat dramatiskt i Sverige 

under de senaste 10 åren. År 2006 var det 1351 anmälda fall medan år 2015 var det 4071 

anmälda fall. År 2004 var det 237 personer som var misstänkta för barnmisshandel mot barn i 

åldern 0-6 år medan år 2014 var det 812 personer (BRÅ, 2016). Mörkertalet är förmodligen 

stort då det är få av de faktiska brotten som anmäls. Detta visades i rapporten Tandvården 

och barn som far illa (Barnombudsmannen, 2010) då 91 % av tandläkarna hade mött barn 

som de misstänkte att hade farit illa men bara 21 % hade gjort en anmälan. Av tandläkarna 

hade 36 % misstänkt att något barn hade utsatts för övergrepp eller våld men bara 17 % av 

tandläkarna som misstänkte detta hade gjort en anmälan. En majoritet av tandläkarna ansåg 

att de inte hade fått tillräckligt med information av sin arbetsgivare kring hur de skulle göra 
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om de mötte barn som utsatts för övergrepp, misshandel eller omsorgssvikt och över 80 % 

hade inte fått någon utbildning om detta.   

     Lundén (2004) undersökte hur utbrett omsorgssvikt kunde tänkas vara i Sverige. Detta 

med hjälp av BVC-sjuksköterskor och omsorgspersonal som fick berätta om hur stor del av 

barnen de ansvarade för som kunde tänkas vara utsatta för omsorgssvikt. Omsorgssvikt 

benämndes som föräldrarnas bristande förmåga till att ge barnet omsorg i den grad att det 

kunde utgöra ett hot mot barnets psykiska eller fysiska utveckling. Utifrån svaren av BVC-

sjuksköterskorna var det 5 % av de 3995 barnen som de hade ansvar för som uppvisade 

tecken på omsorgssvikt. Sjuksköterskorna trodde att 7 % av barnen var utsatta för 

omsorgssvikt och de oroade sig för att 18 % utsattes för omsorgssvikt. Bland 

barnomsorgspersonalen var det 14 % av de 1516 barnen som omsorgspersonalen hade ansvar 

för som uppvisade omsorgssvikt, medan det fanns oro för omsorgssvikt hos 22 % av barnen. 

 

Konsekvenser för barn som far illa i hemmet 

Martinez-Torteya, Bogat, Von Eye och Levendosky (2009) menar att det är 3,7 gånger så hög 

risk att barn uppvisar externaliserande eller internaliserande beteendeproblem ifall de har 

exponerats för partnervåld. Andelen barn som hade en positiv anpassning i form av att 

fungera bättre socialt och i skolan minskade i samband med att längden för partnervåldet 

ökade. 

     Cater et al. (2014) undersökte hur verbalt våld, sexuella övergrepp, fysiskt våld, 

försummelse, materiellt våld och att bevittna våld i barndomen påverkade barnen senare i 

livet. Resultatet visade att det är vanligare att barn som utsatts för något av detta har ökad risk 

att utveckla beteendeproblem och psykiska problem. Beteendeproblemen och de psykiska 

problemen som undersöktes var kriminalitet, självmordsförsök, ångest, posttraumatisk stress, 

självskadebeteende, riskbruk för alkohol, depression och multipla problem. Det visade sig att 

ju fler typer av utsatthet de drabbats av i barndomen, desto fler av dessa problem hade de 

senare i livet.  

     I rapporten Barn som anhöriga (Socialstyrelsen, 2013) framkommer det att yngre barn är 

särskilt utsatta när deras föräldrar inte mår bra. Om någon av föräldrarna lider av exempelvis 

missbruk eller aggressionsproblem kan det skapa skam och skuld hos barnet och barnet får ta 

ett orimligt stort ansvar. Dels genom att se sig själv som den som utlöst problemet men även 

tyngs av ett ansvar att dölja det som har hänt och att hjälpa sina föräldrar. Döljandet kan ske 

genom att barnet inte får prata om familjens problem med någon. Föräldrarna kan försöka 

dölja problemen för barnet och undvika att prata om problemen även när barnet har 



 

5 

misstankar om att något är fel. Detta gör att barnet kan hitta på egna teorier om vad som är fel 

och egna orsaker till att det är problem. Hela familjeklimatet kan påverkas av att någon av 

föräldrarna inte mår bra, det kan till exempel visas större irritation och mindre glädje i 

familjen. Ohälsan kan göra att barnets vardag påverkas negativt genom att det skäms mycket 

över sin familj att det inte törs ta hem kompisar. Föräldrarna kan ha problem som exempelvis 

bristande impulskontroll vilket kan göra att barnen får en oberäknelig tillvaro. Föräldrarna 

kan dessutom bli otillgängliga för de inte orkar med mer problem än sina egna, vilket gör att 

barnets behov och känslor inte blir sedda. 

     Maguire et al. (2015) gjorde en systematisk litteraturstudie om barn som utsatts för 

försummelse och emotionell misshandel. Barn som utsatts för detta hade svårt för att reglera 

sina känslor och påvisade både internaliserande och externaliserande beteendeproblem. 

     Berzenski, Bennett, Marini, Sullivan och Lewis (2014) menar att försummelse har ett 

samband med internaliserande beteendeproblem hos barn. Föräldrarnas problem (distress) var 

länken mellan försummelse och internaliserande beteende. Detta eftersom det bara var barn 

vars föräldrar som hade egna problem som utvecklade internaliserande beteendeproblem vid 

hög grad av försummelse. Barn som hade försummats som små hade problem senare i skolan 

enligt sina lärare. Externaliserande beteende hade dock inget samband med föräldrarnas 

problem vid försummelse. Vidare nämner Berzenski et al. (2014) att föräldrarnas egen 

problematik ger extra allvarliga problem för barnet ifall barnet dessutom försummas. Detta 

eftersom barnen blir mer sårbara för att föräldrarna är mindre närvarande när barnen 

dessutom saknar en trygg anknytningsperson som kan ge dem stöd och trygghet. 

     Enligt Maguire et al. (2015) hade barn som utsatts för försummelse eller emotionell 

misshandel språkproblem samt andra inlärningssvårigheter som exempelvis svårt att lära sig 

matematik, de hade dessutom lägre IQ än barn som inte utsatts för detta. De hade dessutom 

en högre grad av ADHD-relaterade symptom som kunde utspela sig genom hyperaktivitet, 

impulsivitet och koncentrationssvårigheter. De behövde mer stöd i skolan och behövde gå om 

fler klasser än andra barn och svårigheterna i skolan kunde förklaras av konsekvenserna av 

försummelse. Barn som for illa i hemmet påvisade dessutom mindre prosocialt beteende än 

andra barn. Beteendeproblemen och dålig självkänsla kunde göra att barnen som försummats 

hemma hade svårt att få kompisar.  

     Maguire et al. (2015) föreslog att barn som undersöks för ADHD borde få sina 

hemförhållanden undersökta för att se om det kan ha skapat deras symptom, även andra 

problem kunde ha sin grund i problem i hemmet och de ville att detta undersöks oavsett 

familjernas bakgrund. De föreslog även att barn borde få lära sig att utveckla sig själva och 
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sina relationer i undervisningen eftersom det skulle kunna hjälpa försummade barn att 

utveckla vänskapsrelationer. Maguire et al. (2015) menar att försummelse och emotionell 

misshandel samvarierar med andra former av misshandel.  

 

Riskfaktorer för att barn ska fara illa samt skyddsfaktorer 

Enligt Janson, Jernbro och Långberg (2011) hade 60 % av eleverna vars föräldrar varit 

påverkade av alkohol, läkemedel eller droger under den senaste konflikten blivit slagna 

någon gång. Det som ökade risken mest för att bli utsatt för våld var ifall det förekom våld 

mellan föräldrarna. Övriga riskfaktorer var om barnet led av någon form av funktionshinder 

eller kronisk sjukdom samt om de hade utländska föräldrar. Om föräldrarna inte bodde 

tillsammans var det också ökad risk för att få kroppslig bestraffning, likaså om familjen hade 

ekonomiska bekymmer. 

     Barn kan fara illa på olika sätt och det finns riskfaktorer på olika nivåer, vilket kommer tas 

upp senare i denna uppsats. Bronfenbrenner (1986) menar att barn påverkas av interaktionen i 

hemmet samt att händelser utanför hemmet kan påverka barnets utveckling. Som till exempel 

samhällets attityder eller föräldrarnas umgängeskrets kan påverka barnets utveckling. På 

individ- och relationsnivå, på den plats barnet befinner sig kan det råka illa ut av föräldrar 

eller människor på skolan till exempel. Barn kan fara illa till följd av en strukturell nivå och 

på samhällsnivå genom strukturen i utbildningssystem, kultur, lagar och politiska system. 

     Det är dock viktigt att poängtera att barn kan skyddas på individ- och relationsnivå tack 

vara lagar och kultur. Ett exempel på strukturen i lagar och kultur är att samhällets positiva 

attityder mot barnmisshandel minskade i samband med att det infördes ett förbud mot 

barnaga i Sverige år 1979, förbudet beskrivs såhär enligt Föräldrabalken: ”Barn ska ha rätt till 

omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och 

egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” 

(Modig, 2009 s 13). Detta innebär inte bara att det är förbjudet att straffa barn fysiskt utan det 

innebär även att barnet ses som en människa och unik individ som ska behandlas väl. 

     Afifi et al. (2015) undersökte misshandel, försummelse och problem hos barnet och vad 

som ökade risken för dessa problem. Att ständigt få slut på pengar, vara ensamstående 

förälder, få socialbidrag och osäkert hushåll var riskfaktorer för att barnet skulle försummas. 

Att vara trångbodda ökade risken för emotionell misshandel och försummelse. Att vara 

trångbodda, att föräldern var ensamstående och att ständigt få slut på pengar hade samband 

med problem hos barnet. Sexuell misshandel, fysisk misshandel och försummelse hade också 
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samband med problem hos barnet. Problemen kunde bestå av problem i skolan eller 

alkoholproblem.  

     Brandon, Bailey, Belderson och Larsson (2014) analyserade 800 allvarliga fall av 

försummelse där vanvården resulterat i allvarliga skador eller att barnen dött (serious case 

reviews). Dessa fall skedde i England mellan åren 2003 och 2011 och av dessa 800 var det 46 

som undersöktes särskilt noga. Studien ger många exempel på försummelse och nämner att 

barn kan lämnas utan tillsyn långa stunder, att barn inte får tröst när de är ledsna, att barnen 

inte får den medicin eller vård de behöver, att de inte får tillräckligt med mat. Barn kan 

dessutom råka ut för olyckor om de lämnas utan tillsyn, genom att exempelvis skålla sig i 

köket. I stora familjer var det en särskilt hög risk att de minsta barnen hamnade i skymundan. 

Det fanns även barn som hanterades på ett hårdhänt sätt och detta kunde vara grunden till 

misshandel.  

     Verbal och fysisk aggression mot barnet nämndes som vanligt förekommande i fall där det 

hade skett försummelse och fysisk misshandel gentemot barnet. Försummelsen brukade börja 

väldigt tidigt i barnets liv och fortgå under hela uppväxten med olika former av dålig 

behandling (Brandon et al., 2014).  

     Brandon et al. (2014) menar att de som jobbade med barn ofta överskattade föräldrarnas 

förmåga att hantera stress och det stöd som föräldrarna fick. Föräldrarnas förmåga att stödja 

sina barn berodde ofta på ekonomiska och sociala faktorer, men ibland kunde det bero på att 

föräldrarnas psykiska problem drabbade barnen. Till exempel var det en mor med 

ätstörningar som inte matade sitt barn tillräckligt. Det fanns även fall där föräldern inte hade 

ordentlig uppsikt över sina barn på grund av alkoholproblem, depression och negativa 

livshändelser vilket gjorde att barnen råkade ut för olyckor i hemmet. I fall där barnen dött av 

försummelse eller en farlig miljö i hemmet hade det varit aktuellt för föräldrarna att prata om 

sina problem med alkohol eller droger men föräldrarna hade förminskat sina problem vilket 

hade gjort att de inte fick adekvat hjälp. De som jobbade med barnen hade dålig koll på 

barnens och familjernas historia vilket skapade en bristande förståelse för deras behov.   

     Damashek, Nelson och Bonner (2013) nämner att vid dödsfall som berodde på dålig 

behandling i hemmet stod grov försummelse för majoriteten av dödsfallen av barn i 

Oklahoma. De flesta av barnen var under fem år gamla. Det var oftast mannen i huset som 

misshandlade barnet och ibland ledde det till att barnet dog, vilket Damashek et al. (2013) 

menar är en anledning till att öka stödet för att fäder ska lära sig hantera stress, disciplinera 

barnet på ett bra sätt och lära sig hantera sin ilska. Damashek et al. (2013) nämner att i 

familjer med många barn skulle det kunna vara svårt för föräldrarna att hålla uppsikt över alla 
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barnen och att resurserna som finns kanske behövde fördelas på ett sätt som gjorde att det inte 

räckte till alla barn vilket ökade risken för försummelse.  

     I en föräldraenkät (Janson et al., 2011) visade det sig att det var 2 % av svenskfödda män 

och kvinnor som ansåg att det var acceptabelt att ge barnet örfilar och 1 % som ansåg att det 

var acceptabelt att slå sitt barn. Bland utlandsfödda kvinnor var det 8 % som ansåg att det var 

acceptabelt att ge barn örfilar och 5 % som ansåg att det var acceptabelt att slå sina barn. Av 

de utlandsfödda männen var det 14 % som tyckte det var acceptabelt att ge sina barn örfilar 

och 7 % som ansåg att det var acceptabelt att utdela slag mot barnet. Stress i den allmänna 

livssituationen var en stor orsak till att föräldrar hade utdelat knuffar, slag, eller ruskat om 

sina barn. När föräldrarna hade förklarat hur de känt i sin senaste konflikt med barnet hade en 

sjättedel känt sig ledsna och en tredjedel hade känt sig stressade medan ungefär hälften hade 

känt sig trötta. 

     Martinez-Torteya et al. (2009) menar att mödrar med god psykisk hälsa kan stödja sina 

barn när barnet utsätts för stressfyllda händelser vilket gör att barnen blir bättre på att hantera 

sina känslor. Bowen (2015) menade att barn som hade exponerats för partnervåld men hade 

en bra interaktion med moderns partner, oftare hade en positiv anpassning till vardagslivet än 

de barn som hade en dålig interaktion med mammans partner.  

     Sundell och Forster (2005) menar att det finns skyddsfaktorer mot beteendeproblem hos 

barn. De skyddsfaktorer som nämns är att prosociala handlingar uppmärksammas, det vill 

säga att barnet får beröm när det hjälper andra, vilket stärker det beteendet. De menar även att 

prosociala tillfällen ska främjas, så att barnen får möjlighet att bidra med något som är 

betydelsefullt för andra. Tydliga förväntningar och normer är också skyddsfaktorer då barnen 

får veta vad som förväntas av dem och kan rätta sig efter det. Grundläggande sociala och 

kognitiva kompetenser samt trygg anknytning ses också som skyddsfaktorer. 

 

Hur barnens beteende påverkar dem senare i livet 

Gower, Lingras, Mathieson, Kawabata och Crick (2014) menar att förskolebarn som var 

fysiskt aggressiva hade fler konflikter med förskollärarna och var mindre accepterande mot 

andra barn. Rudasill, Niehaus, Buhs och White (2013) gjorde en studie som visade att barn 

som hamnade i konflikter med lärarna i förskolan hade problem med interaktionen med andra 

barn och var temperamentsfulla när de gick i tredje klass. Rudasill et al. (2013) menar att 

förskolebarnets relation till lärarna påverkar framtida sociala och akademiska framgångar.  

Baker (2006) menar att barn som hade en bra relation till sina lärare i både förskolan och 

grundskolan fick bättre skolresultat och ett bättre beteende i skolan. I studien av Rudasill och 



 

9 

Konold (2008) visade det sig att blyga barn var mer samarbetsvilliga, mindre benägna att 

försöka hävda sig och hade bättre självkontroll än framfusiga barn. 

     Rudasill, Reio, Stipanovic och Taylor (2010) menar att barn som var temperamentsfulla 

när de var 4,5 år gamla uppvisade riskbeteenden i högre grad än andra barn när de gick i 

sjätte klass. Pojkar, barn som fick specialhjälp och barn från låginkomstfamiljer uppvisade 

också en högre grad av riskbeteenden i sjätte klass. Alla riskgrupperna hade oftare konflikter 

med lärarna när de gick i mellanstadiet. Det var dock barnets relation till läraren som medlade 

förbindelsen mellan riskfaktorerna och riskbeteenden i sjätte klass. Detta indikerade att 

relationen till signifikanta vuxna kunde påverka barnens involvering i negativa beteenden. 

Rudasill et al. (2010) föreslår att små barns temperament kan användas som varningssignaler 

som pedagoger och föräldrar kan använda för att förhindra att barnet utvecklar problematiska 

beteenden senare i livet. 

     Caldwell et al. (2015) undersökte sambandet mellan utagerande beteende i förskolan och 

hjärnstrukturen som 15-åring. Det visade sig att pojkar som varit utagerande i förskolan hade 

en mindre amygdala än de andra barnen. Detta område är viktigt för socialt lärande och för 

att bearbeta känslor. Både pojkar och flickor som hade varit utagerande i förskolan hade en 

mindre volym av ett kluster som inkluderade tempoproparietala korsningen och angular 

gyrus. Dessa delar av hjärnan är viktiga för empati, altruism och moraliska bedömningar.  

     Dougherty et al. (2011) menar att redan vid tre års ålder kan man se på barnets 

temperament om det kommer utveckla psykopati senare i livet.  

     Jones, Greenberg och Crowley (2015) undersökte hur social kompetens hos förskolebarn 

påverkade barnens liv 20 år senare. Barn som hade uppvisat prosocialt beteende hade bättre 

psykisk hälsa, lägre grad av brottslighet, högre utbildning, var mer välmående, hade lägre 

grad av arbetslöshet och hade lägre grad av drogberoende 20 år senare än de som inte hade 

uppvisat lika hög grad av prosocialt beteende som barn. 

     Blair (2002) gjorde en litteraturstudie och menade att små barn som känner negativa 

känslor kan få svårt för att börja skolan när de är äldre. Barnens emotionella kompetens 

behöver främjas och de behöver ha en lugn miljö både i hemmet och i förskolan för att de ska 

kunna utveckla den grad av självreglering, sociala färdigheter och kognitiva färdigheter som 

krävs för att gå i skolan. Blair (2002) föreslår att lärande av social- och emotionell kompetens 

ska finnas med i skolornas kursplaner och att insatser för att främja detta ska ske väldigt 

tidigt, bland annat för att det skulle bana väg för en framgångsrik skolgång. Barn som inte får 

det stöd de behöver i sin utveckling riskerar att få sin exekutiva funktionsutveckling störd. 
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     Reynolds och Ou (2011) menar att stöd från familjen, barnets IQ vid skolstart, 

engagemang i skolan, anpassning i klassrummet och stöd i skolan påverkade barnens framtid 

starkt. Dessa faktorer påverkades av om barnen hade varit med i ett interventionsprogram i 

förskolan som kallades Child-Parent Center. Bland annat visade det sig att grov brottslighet 

och depressiva symptom var mindre vid 24 års ålder samt att jobbkarriären var bättre för de 

som hade deltagit i interventionsprogrammet. Detta berodde på att interventionsprogrammet 

hade förbättrat barnens förutsättningar i skolan och i hemmet vilket gjorde att föräldrarna var 

mer involverade i barnets utbildning under högstadietiden och barnen klarade gymnasiet i 

högre grad än de som inte deltagit i interventionsprogrammet.  

     I ett interventionsprogram för socialt utsatta barn (Williams & Williams, 1995) som gick 

ut på att lärarna besökte barnens hem varje vecka och gav barnen klassrumsundervisning ett 

par timmar om dagen när barnen var 3-4 år gamla. När barnen blev 27 år gamla visade det sig 

att interventionsprogrammet hade haft många fördelar. I undersökningsgruppen var det fler 

som hade slutfört gymnasiet, fler av kvinnorna var gifta, hade högre inkomst, färre av 

kvinnorna hade genomfört aborter, färre var ensamstående mödrar, fler ägde två bilar, fler 

ägde sin egen bostad och färre var dömda för brott än de i kontrollgruppen. 

      

Varför tidiga insatser har stor betydelse 

Regeringen (2002) menar att både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser är 

viktiga för ett effektivt folkhälsoarbete. Det var dessutom viktigt att hälsofrämjande 

perspektiv och hälsofrämjande insatser genomsyrade hela samhället. 

     Folkhälsomyndigheten (2016b) menar att prevention är förebyggande insatser som gör att 

"något oönskat inte händer i framtiden". Prevention kan utspela sig genom exempelvis 

socialpolitiska åtgärder, regleringar, hälsofrämjande insatser och utbildning. Prevention kan 

delas upp i tre kategorier: Universell prevention som kan rikta sig till en population, selektiv 

prevention som riktar sig till utsatta grupper och indikerad prevention som riktar sig mot 

individer som har en särskilt hög risk för att utveckla det negativa som ska förebyggas. 

Preventiva insatser kan ha inverkan på fler områden än just det område den specifika insatsen 

riktar sig mot.   

     Eriksson och Lindström (2008) nämner skyddande faktorer som är till för att minska 

risken för att befolkningen drabbas av sjukdom. Skyddande åtgärder brukar vara passiva och 

vända sig till hela populationer. Hälsofrämjande åtgärder handlar om att stärka människors 

personliga, fysiska och sociala resurser. Detta görs ofta genom att stärka samverkan mellan 

olika grupper av professionella och professioner.     Skovgaard et al. (2007) undersökte 211 
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1,5-åringar och menade att 16-18 % av dessa barn led av psykisk ohälsa i form av att de hade 

problem med att äta, beteendeproblem och känslomässiga problem. Bland 8 % av fallen var 

det störningar i relationen mellan barnet och dess föräldrar. Detta hade en viktig roll för att 

barnet skulle utveckla psykiska sjukdomar tidigt.  

     Interventionsprogram riktade mot förskolan var mer kostnadseffektiva än de som riktade 

sig mot senare åldrar. Interventionsprogram riktade mot förskolan skulle kunna ha en stark 

förebyggande effekt då det visat sig att de minskat brottslighet, ökat social rörlighet och ökat 

människors inkomst (Reynolds, Magnuson & Ou 2010; Temple & Reynolds; 2007).  

     Svensson, Andershed och Janson (2015) menar att det finns ett starkt samband mellan 

barnets behov av särskilt stöd i förskolan och pedagogernas oro för barnets situation i 

hemmet. De menar att det är viktigt att undersöka barnets situation i hemmet tidigt för att 

kunna ge rätt stöd till barnet. 

     I en undersökning av Socialstyrelsen (2009, s 7) framkom det att "En majoritet av de 

svarande förskolorna arbetar inte systematiskt för att upptäcka elever som visar tecken på 

psykisk ohälsa.". Slutsatser som drogs av undersökningen var att förskolor behövde lära sig 

att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och samverka med andra för att ge stöd till de 

som led av psykisk ohälsa. Det behövdes systematiska insatser för att tidigt upptäcka psykisk 

ohälsa bland barn samt samverkan med barnhälsovården. 

     Magdalena (2015) menar att utvecklingen av social kompetens påverkas av hur barn 

interagerar med sina vänner när de är små. Detta visade att det var viktigt att identifiera barn 

som hade problem med temperamentet i ett tidigt stadium. Att ha svårt att anpassa sig vid lek 

med andra barn predicerade starkt ångest och isolering. Senare i livet kunde det öka risken för 

misslyckande i skolan, antisociala beteendeproblem, svårigheter att lösa vardagsproblem och 

psykisk ohälsa. Magdalena (2015) föreslår stödgrupper och utbildningsprogram som ser till 

barnens behov och utvecklar deras förmåga att skapa strategier för att möta hinder som kan 

uppstå i deras vardag.  

     Reynolds, Temple och Ou (2010) studerade barn och kom fram till att barn som var i 

förskolan istället för i hemmet när de var små var mer sällan involverade i brottslighet som 

vuxna och hade högre utbildning. Detta berodde på att barnens kognitiva och icke-kognitiva 

färdigheter främjades. 

     Enligt Sourander (2001) lider 7,9 % av finska 3-åringar av beteendeproblem. Flickor led 

oftare än pojkar av somatiska besvär och hade lättare för att få sina känslor sårade. Pojkar 

uppvisade aggression, koncentrationssvårigheter och trotsbeteende i högre grad än flickor. 

Det var vanligare att barn visade externaliserande eller internaliserande beteendeproblem ifall 
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någon av föräldrarna var arbetslösa. Sourander (2001) hänvisar till en litteraturstudie av 

Campbell (1995) som visar att barns problematik i förskoleåldern ofta fortsätter senare i livet 

och att problem i tonåren kan kopplas till barnens beteende när de gick i förskolan. 

     Brooks-Gunn et al. (2013) menar att när lärare interagerar med barnet på ett sätt som ger 

stimulans och stöd ger det positiva effekter på barnet. Den stödjande interaktionen gör att 

barnen får lättare för att lära sig skolämnen och abstrakt tänkande. Dessutom är karaktären av 

interaktionen ömsesidig, lyhörd och varm vilket stödjer barnets emotionella utveckling. 

     Folkhälsomyndigheten (2013b) menar att barns psykiska hälsa och färdigheter kan gynnas 

av följande faktorer i förskolan: "barncentrerad pedagogik, program för träning av sociala och 

känslomässiga färdigheter och förskollärarutbildning hos personalen". Folkhälsomyndigheten 

(2013c) anser att barnets miljö i hemmet kan vara en skyddsfaktor mot ohälsa ifall barnet har 

en god relation till sina föräldrar, att föräldrarna sätter gränser för barnet, att föräldrarna visar 

värme och att föräldrarna visar engagemang för barnet. 

 

Lagar och förordningar för barnets bästa 

Det finns många riktlinjer i samhället som är till för att främja barnets bästa. Det har varit en 

lång process för att införa åtgärder för att barnen ska få ökade rättigheter. År 1958 förbjöds 

barnaga i skolan i Sverige. I Mars år 1979 röstade Sverige igenom en lag som förbjöd fysisk 

bestraffning mot barnen i hemmet (Modig, 2009).  

     I socialtjänstlagen (kap 1. 2 §) (Regeringskansliet, 2001) beskrivs följande: "Vid åtgärder 

som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- 

eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande". Detta visar 

att fokus på barnets bästa har fått genomslag i samhället. Dessutom finns det anmälningsplikt 

i Sverige som gör att tjänstemän kan dömas till två års fängelse ifall de inte anmäler när de 

misstänker att barn far illa.   

"En anmälningsskyldig anställd som låter bli att anmäla enligt 14 kap. 1 § SoL kan dömas till 

tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken, BrB. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid 

myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften 

ska enligt bestämmelsen dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år." 

(Socialstyrelsen, 2014b). 

 

Utöver anmälningsplikten finns en skyldighet att samverka i frågor där barnet riskerar att fara 

illa eller redan är utsatt. Rektorn har ett särskilt ansvar att se till att barnet får rätt stöd 

omgående (Skolverket, 2016). 
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     Regeringen (2002) satte upp elva olika målområden för folkhälsan. Målområde tre var 

"Trygga och goda uppväxtvillkor" vilket innefattade bland annat "Miljön i förskolan och 

skolan" samt "Miljön i hemmet" (Folkhälsomyndigheten, 2013b; Folkhälsomyndigheten, 

2013c). Regeringen (2002) menar att folkhälsomålet grundar sig på att barnens förhållanden i 

skolan, hemmet och på fritiden är de viktigaste bestämningsfaktorerna för barnens hälsa. 

Miljön i förskolan och skolan handlade bland annat om bemötande från barn, personal och 

andra vuxna. Dessutom sågs förskolan som viktig för att förebygga psykisk ohälsa. Miljön i 

hemmet sågs som viktig eftersom relationen till föräldrarna kunde påverka barnets risk för att 

utveckla olika former av riskbeteenden och hälsoproblem.  

     Mittag (2016) nämner att barnavårdscentralen ger stöd till nyblivna föräldrar och att de 

erbjuder samtalsstöd vid behov efter förlossningen. Hos barnavårdscentralen vägs barnet och 

dess utveckling följs, dessutom erbjuder barnavårdscentralen hembesök och ger stöd kring 

barnet hälsa. Barnavårdscentralen ordnar föräldragrupper och hjälper till med att upptäcka 

tidigt om barnen far illa och uppmärksammar risker i barnets hem. Dessutom hjälper 

barnavårdscentralen till ifall de misstänker att ett barn riskerar att fara illa. 

     För att främja barns bästa ur ett internationellt perspektiv finns Barnkonventionen från 

1989. Den innehåller fyra huvudprinciper och dessa är att alla barn är lika värda, att barnets 

bästa ska sättas främst, att barn har rätt till utveckling och att barn ska ha möjligheten att 

påverka sin situation och bli hörda (Regeringskansliet, 2006). 

     Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Den visar att 

staten har ett ansvar för att barn inte ska utsättas för utnyttjande, övergrepp eller försummelse 

(Barnombudsmannen, 2015). Sverige var ett av de första länderna som ratificerade 

barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav vissa beskriver hur 

länderna ska arbeta med konventionen. Det finns en barnrättskommitté som undersöker hur 

väl länderna följer barnkonventionen och de skickar rapporter om hur de kan göra för att följa 

barnkonventionen bättre och sedan får konventionsstaterna redovisa sina framsteg 

(Regeringskansliet, 2006; UNICEF, 2009). 

     FN:s barnrättskommitté kritiserade Sverige och menade att personalen på svenska skolor 

behövde bli bättre på att tidigt upptäcka försummelse och våld i barnets hem. Att det 

behövdes fler program för att hjälpa familjer i behov av stöd. Att barnen behövde vara 

garanterade tillgång till psykiskt och psykosocialt stöd tidigt, både tidigt i livet och att det 

skulle vara kortare väntetider. Vidare menade barnrättskommittén att barnen behövde bli 

bättre på konflikthantering och all skolpersonal behövde bli bättre på att motverka mobbning. 

Barnrättskommittén menade dessutom att samhällets resurser skulle fördelas på ett sätt som 
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gjorde att implementering av långtidsprogram mot våld och övergrepp skulle få allt som 

behövdes för att kunna finna orsaken till dessa problem. Barnets bästa ska tas till hänsyn vid 

budgetnedskärningar och investeringar och det ska undersökas hur detta skulle påverka 

barnen. Dessutom ska implementering av barnkonventionen vara tilldelad en bit av 

statsbudgeten samt att tilldelningen och resurserna för barnens bästa granskas. Slutligen 

nämnde barnrättskommittén att barnkonventionen skulle bli en del av svensk lag (United 

Nations, 2015).   

     Åsa Regnér som är barn- äldre och jämställdhetsminister, säger att barnkonventionen ska 

bli svensk lag den 1 januari 2018 och därmed få status som en vanlig svensk lag (Wicklén, 

2016). 

     Enligt barnkonventionen ska föräldrarna ha det största ansvaret för barnets utveckling, 

men även staten har ett ansvar för barnet då det är en viktig del för att säkerställa barnens liv 

och välfärd. Barnen har dessutom rätt till en god uppfostran och föräldrarna ska få medel för 

att kunna ge barnen en sådan, eftersom det är deras huvudansvar att ge barnen en bra 

utveckling och en bra uppfostran. Barnets bästa ska alltid gå först och konventionsstaterna 

ska utifrån sina resurser se till att det finns stödprogram för barnen och att de har tillgång till 

en dräglig materiell levnadsstandard (UNICEF, 2009).  

     Artikel 19 är särskilt intressant i sammanhanget då den påvisar hur starkt stödet ska vara 

för att staten ska kunna se till att barnen har det bra.  

1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder 

samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, 

skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, 

innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavares eller annan persons vård.  

 

2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för 

såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet 

nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, 

remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla 

barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande. (UNICEF, 2009 s 21) 

 

Vikten av föräldrarollen för barnets utveckling 

Burlaka (2016) menar att utagerande beteende är vanligare hos barn som är mellan 9 och 16 

år, vars föräldrar inte har koll på sina barn. Barn som fick beröm och kramar av sina föräldrar 
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var mindre aggressiva och mer skötsamma än andra barn. Barn som slapp aga var också 

mindre aggressiva än andra barn. 

     En litteraturstudie av Macfie, Brumariu och Lyons-Ruth (2015) påvisar att föräldrar 

behöver stöd för att kunna ta hand om sina barn på ett bra sätt och att barnen behöver 

föräldrarnas vård. Om barn får ett för stort ansvar på sig genom "rollförvirring" (att barnet tar 

hand om föräldern som har problem) kan det leda till psykisk ohälsa hos barnet. Macfie et al. 

(2015) menar vidare att rollförvirring kan leda till att barnet får svårt att skaffa vänner 

eftersom barnet tar hand om sin förälder och inte ser till sina egna behov. Macfie et al. (2015) 

menar att förskolebarn lär sig hur de hanterar känslor och sitt beteende med hjälp av sina 

föräldrar och att barnet inte får lära sig dessa saker ifall föräldern är för upptagen med att se 

till sina egna behov.    

     Hautmann et al. (2014) menar att depression hos föräldrar kan påverka deras föräldraskap 

vilket i sin tur har ett samband med barnets antisociala beteenden. Det visade sig att det var 

moderns depression som gav mest ökad risk för att barnet skulle ha beteendeproblem även 

om faderns depression också påverkade risken. Detta förklarar de med att deprimerade 

föräldrar är mer hotfulla och mindre involverade i barnets liv enligt Lovejoy, Graczyk, 

O'Hare och Neuman (2000). Lovejoy et al. (2000) menar vidare att moderns depression 

påverkar små barn mer än äldre barn och att depressionen kunde göra att modern visade mer 

irritation gentemot barnet. Det fanns även ett litet samband som visade att deprimerade 

mödrar inte lekte lika mycket med sina barn. Just små barn var extra utsatta för bristande 

engagemang och minskat lekande ifall modern var deprimerad. Hautmann et al. (2014) 

nämner att det kan finnas en ökad genetisk sårbarhet för depression och andra 

beteendeproblem ifall någon av föräldrarna är deprimerade.  

     Meuwissen och Carlson (2015) menar att det är viktigt att fadern är involverad i barnets 

liv för att barnet ska utveckla sina exekutiva funktioner, vilket innebär självkontroll. Det var 

viktigt att fadern uppmuntrade barnet och sade till när barnet gjorde fel vid en uppgift. Fäder 

som var mer involverade i barnet gav mer stöd till barnets självständiga beslut (autonomy 

support). Meuwissen och Carlson (2015) nämnde att kvalitetstid med fadern var viktigt för 

barnets utveckling av exekutiva funktioner. Meuwissen och Carlson (2015) nämner även att 

tidigare forskning visat att modern varit viktig för barnets utveckling av exekutiva funktioner. 

Belsky, Hsieh och Crnic (1998) menar att moderns omvårdnad för barnet påverkar dess 

externaliserande beteende mer än faderns omvårdnad. De nämner även att föräldrar som hade 

väldigt problematiska barn sade att barnet "alltid hade varit så". 
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     Atzaba-Poria, Deater-Deckard och Bell (2014) nämner att föräldrarollen påverkas av 

barnets uppförande. Barn som var enkla att handskas med hade en moder som var mer positiv 

och mindre negativ i sitt föräldraskap. Det verkade dock som att mammans och barnets 

beteenden var ömsesidigt förstärkande vilket kunde skapa både negativa och positiva spiraler. 

     Ett exempel på negativa spiraler är en studie av Malmberg och Flouri (2011) som visade 

att en far som är deprimerad kan göra att relationen mellan barnet och fadern får dålig kvalité, 

vilket i sin tur förutspådde utagerande beteende hos barnet. Moderns depression kunde göra 

att relationen mellan barnet och modern blev sämre vilket kunde leda till att barnet påvisade 

emotionella symptom och externaliserande beteende. En bra relation mellan modern och 

barnet kunde däremot vara skyddande mot negativa symptom hos barnet som berodde på 

familjens ekonomiska utsatthet. Kerstis, Engström, Edlund och Aarts (2013) menar att 

föräldrar med depressiva symptom såg sitt barns temperament som mer besvärligt och att 

dessa föräldrar hade en lägre känsla av sammanhang än föräldrar som inte hade depressiva 

symptom. 

     Lindsey och Caldera (2015) nämner att föräldrar som har ett otryggt anknytningsmönster 

oftare har ett interaktionsmönster som skapar negativa känslor hos både föräldern och barnet. 

Trygga föräldrar hade oftare bra interaktionsmönster och visade mer positiva känslor och 

dessa smittade av sig på barnet.  

     Danzig, Dyson, Olino, Laptook och Klein (2015) menar dock att föräldrarollen måste 

anpassas efter barnets behov. Positivt föräldraskap som exempelvis att vara stödjande kunde 

ge negativa effekter på barn som hade dysforiskt temperament och kunde ge negativa effekter 

när föräldern även mätte högt på negativt föräldraskap.  

 

Föräldrastöd i Sverige 

I rapporten “Föräldrastöd – är det värt pengarna?” menar Folkhälsomyndigheten att för varje 

krona som spenderas på föräldrastöd tjänas det in två kronor inom loppet av ett till två år. 

Detta eftersom ett enda barn med utagerande beteende genererar en kostnad på 82 000 kronor 

under ett år för kommunen. Räknat utifrån kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) var 

kostnadseffektiviteten mellan 86 000 kronor och 262 000 kronor per QALY.  

     Folkhälsomyndigheten (2013) gjorde en kartläggning över föräldrastödet i landet. Det var 

endast 36 % av kommunerna i Sverige som hade strategier för att samordna föräldrastöd och 

42 % har en föräldrastödskoordinator. 85 % av kommunerna erbjuder föräldrastödsprogram. I 

6 % av kommunerna fanns det föräldrastöd i form av onlineutbildning medan det fanns 

föräldrarådgivning i 84 % av kommunerna. Bland kommunerna var det 37 % som ansåg att 
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det var viktigt att förstärka området föräldrastödsprogram. Folkhälsomyndigheten (2013, s 

26) nämner att "Nästan hälften inom barnhälsovården uppger att föräldragrupper är det viktigaste 

området att förstärka." 

     Ghaderi et al. (2014) undersökte föräldrastöd och intervjuade föräldrar som inte hade 

deltagit i föräldragrupper och det visade sig att föräldrarna hade varit besvikna över att de 

inte hade kunnat medverka i föräldragrupper och alla angav tidsbrist som orsak till att de inte 

hade medverkat. Ghaderi et al. (2014) föreslår att det ska implementeras 

föräldrastödsprogram via internet som skulle kunna kombineras med gruppträffar och att 

tidigare försök med föräldrastöd via internet har gett lovande resultat.  

     Ghaderi et al. (2014) nämner att universella preventiva föräldrastödsprogram oftast ger 

små till måttliga positiva effekter, men att föräldrar med en sämre utgångspunkt får mycket 

stora positiva effekter av universella program vilket enligt Ghaderi et al. (2014) skulle 

berättiga implementering av universella program då det skulle minska stigmatiseringen och 

göra stora förändringar för de utsatta grupperna. Ghaderi et al. (2014) undersökte 

föräldrastödsprogrammet "Glädje och Utmaningar" som implementerades i Angered. 

Föräldrastödsprogrammet gav signifikanta effekter där föräldrarnas depressiva symptom 

minskade med ungefär fyra standardavvikelser. Övriga signifikanta förändringar var 

minskningar av negativa reaktioner i föräldrarollen, mer värme i familjen samt tendenser till 

minskade konflikter i familjen. Barns överaktivitet och bristande uppmärksamhet hade 

förändrats med en måttligt stark effekt efter interventionen. 

     Folkhälsomyndigheten (2013) nämner att regionförbunden vill förstärka 

föräldrastödsarbetet med utsatta grupper som exempelvis föräldrar med funktionsnedsättning, 

psykiska problem, missbruksproblematik, utländsk bakgrund och föräldrar som har barn som 

har funktionsnedsättning. 

     Regeringen (2015) ska göra stora investeringar riktade mot barn, detta kallar de för 

"Lågstadielöftet". Lågstadielöftet går ut på att öka den specialpedagogiska kompetensen i 

skolan och det har tillsatts 540 miljoner kronor till detta för åren 2016-2019. Regeringen ökar 

antalet platser på specialpedagogutbildningar och har avsatt två miljarder kronor per år för att 

kunna anställa fler lärare samt avsatt 830 miljoner kronor per år för att minska barngrupperna 

i förskolan. Regeringen (2015) grundar beslutet om att öka den specialpedagogiska 

kompetensen på att lärare efterfrågar kompetensutveckling och att det är grundläggande för 

lärare att ha rätt verktyg och förutsättningar för att kunna lyckas med sitt uppdrag. 

Regeringen (2015) nämner dessutom att "Det finns ett behov av insatser för att utveckla den 

specialpedagogiska kompetensen generellt bland lärare." 
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     I rapporten "Effekter av föräldrastöd" av Socialstyrelsen (2014b) framkommer det att 

beteendeproblem hos barn är det som fick de största förbättringarna av föräldrastödsprogram. 

Dessa beteendeproblem kunde vara ADHD-relaterade och utspela sig genom impulsivitet, 

koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Föräldrarnas förbättringar bestod av minskning 

av utbrott, stress, depressiva symptom och bestraffande beteende. De kände sig dessutom mer 

kompetenta som föräldrar och var mycket nöjda med föräldraprogrammen, då de gav dessa 

4,5 på en femgradig skala där fem var mycket bra. I uppföljningen 4-5 månader efter studien 

visade det sig att beteendeproblemen hade minskat för 92 % av barnen som deltog i studien. 

Vid uppföljningen två år senare var effekten av föräldraprogrammen fortfarande kvar: 

"Samtliga program hade minskat externaliserade beteenden med relativt stora effektstorlekar 

(0.75 till 1,07)" (Socialstyrelsen, 2014b s 17). Dessutom användes ett billigt hjälpmedel för 

föräldrastöd i form av en självhjälpsbok. 

 

Förskoleteamet Tummen 

Förskoleteamet Tummen är en verksamhet som startades som ett samarbetsprojekt mellan 

Landstinget i Värmland och Karlstads kommun (Karlstads kommun, 2015). Förskoleteamet 

Tummen startade år 2007 i Kronoparken i Karlstads kommun och vänder sig till förskolebarn 

som riskerar att inte få sina behov tillgodosedda inom Ruds och Kronoparkens 

barnavårdscentralområden.  

     Eftersom Förskoleteamet Tummen var ett unikt projekt skapades en utvärderingsmall 

utifrån en tidigare enkät som skickats ut till förskolepersonal. Personalen hos Förskoleteamet 

Tummen består av psykolog, socionom och specialpedagoger. Förskoleteamet Tummen har 

flera olika sätt att tillgodose barnens behov. De ger stöd och handledning till vårdnadshavare 

och personal på förskolan. Förskoleteamet Tummen har bland annat föräldrautbildningar, 

samordnar nätverksmöten kring barnet, samtal med barnen, kontaktförmedling, samt gör 

kartläggningar och skapar handlingsplaner för barnen. De besöker även förskolor och barnens 

hem. Dessutom använder de sig av Marte Meo-metoden, Child-Parent Psychotherapy och 

International Child Development Program (Karlstads kommun, 2015; Länsstyrelsen, 2014).  

     Socialstyrelsen (2013b) beskriver Marte meo-metoden som en samspelsbehandling som 

riktar sig till lärare, vårdare och föräldrar som vill förbättra sitt samspel med de personer som 

de har ansvar för, från början var det barn med kognitiva eller psykiska besvär. Tanken är att 

metoden ska ge deltagarna hjälp att stödja en positiv utveckling hos barnen genom att ge dem 

verktyg för stödjande samspel. Axberg, Hansson, Broberg och Wirtberg (2006) menar att 

Marte meo-metoden grundar sig på att barn utvecklas i interaktion med vuxna och att det 
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finns dialogformer som ger barnen stöd och relevant information under deras utveckling. Det 

är en kommunikationsmodell som går ut på att stödja och återställa dialog när 

kommunikationen har blivit störd.   

     Hundeide och Armstrong (2011) beskriver International Child Development Program 

(ICDP) som ett program som grundar sig på anknytning, kommunikation, reglering och 

förmedling. Hundeide (2009, s 8) kallar ICDP för vägledande samspel och ger följande 

definition: "ICDP är ett enkelt, samhällsorienterat program vars målsättning är att stödja och 

främja psykosocial omsorgskompetens hos personer som ansvarar för barnomsorg." 

     De viktigaste komponenterna i ICDP enligt Hundeide (2009, s 8) är: 

 1. Omsorgsgivarens uppfattning om barnet (barnet som person). 

 2. Tre dialoger och åtta teman för gott samspel. 

 3. Principer för sensitivisering/lyhördhet. 

 4. Principer för implementering. 

 5. Upplägg för särskilda målgrupper. 

 

ICDP används för att främja empati och medkänsla, vilket blir en grund för att ta hand om 

sårbara barn (Hundeide & Armstrong, 2011). Clucas, Skar, Sherr och Tetzchner (2014) 

gjorde en studie om ICDP och det visade sig att fäder som använde den metoden gentemot 

sina barn fick mindre ångest, ökad självförmåga om sitt föräldraskap samt förbättrade 

föräldrastrategier. 

     Förskoleteamet Tummen använder sig av flera samverkansformer enligt modellen som 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) använder. De använder sig bland annat av 

kontaktstyrning eftersom de har kontaktförmedling. Dessutom samordnar de möten 

(Karlstads kommun, 2015). De är dessutom ett gränsöverskridande team enligt Axelsson och 

Bihari Axelsson (2007) eftersom de är en liten grupp människor från olika professioner som 

har ett gemensamt mål för en specifik målgrupp. 

     Det har gjorts tidigare studier om Förskoleteamet Tummens verksamhet. Holmgren och 

Ingels (2011) intervjuade föräldrar som varit i kontakt med Tummen och de mammor som 

intervjuades tyckte att samtalsstödet hade varit till mest hjälp då de hade fått bekräftelse i sin 

föräldraroll. 

     Nilsson och Paulsson (2010) undersökte problematiken hos barn och familjer som hade 

fått hjälp av Tummen. Resultatet var att de vanligaste problemen hos barnen var aggressivt 

beteende och samspelssvårigheter. Familjeproblematiken bestod mestadels av bristande 

rutiner i hemmet och osäkerhet i föräldrarollen. Det fanns dock familjer med multipel 
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problematik och dessa var oftast flerspråkiga och det var vanligare att de med multipel 

problematik behövde stöd från annan instans efter att insatsen från Tummen hade avslutas. 

 

Problemformulering 

Det har visat sig att barns förskoletid har inverkan på risk för framtida problem som 

kriminalitet, depressiva symptom och dåliga skolresultat (Reynolds et al., 2010; Reynolds & 

Ou, 2011). Interventionsprogram riktade mot förskolebarn (Reynolds & Ou, 2011) har visat 

sig förebygga brottslighet, skapa bättre förutsättningar för framtida karriär och minska 

depressiva symptom. Detta gör att det är viktigt att undersöka insatser som riktar sig mot 

förskolebarn. Det var vanligt att barn som fick hjälp av Förskoleteamet Tummen hade 

problem med aggressivt beteende (Nilsson & Paulsson, 2010) och det har visat sig att 

externaliserande beteende ökar risken för kriminalitet, sämre skolresultat och ökad psykisk 

ohälsa (Baker, 2006; Reynolds et al., 2010). Enligt forskning (Reynolds et al., 2010; Temple 

& Reynolds; 2007) är insatser som riktar sig mot förskolebarn mer kostnadseffektiva än 

insatser som riktar sig mot äldre barn. Det har dessutom visat sig att föräldrastöd har en viktig 

roll i samhället och är kostnadseffektivt då varje spenderad krona på föräldrastöd beräknas ge 

två kronor tillbaka till samhället inom ett till två år (Folkhälsomyndigheten).  

     Föräldrar kan ha problem som exempelvis psykiska problem eller att de inte ger barnet 

tillräcklig uppmärksamhet, vilket påverkar barnet negativt (Brandon et al., 2014). Eftersom 

forskningen som nämnts tidigare tyder på att det är viktigt att ge stöd till föräldrar, barn och 

pedagoger för att främja barnets utveckling är det viktigt att undersöka verksamheter med det 

målet. Socialstyrelsen (2014b) menar dessutom att föräldrastöd är kostnadseffektiva insatser 

och dessutom långvariga då effekterna från föräldrastöden var signifikanta även vid 

uppföljningen två år efter att föräldrastödet hade implementerats.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen i verksamheten Förskoleteamet 

Tummen upplever att barnens/familjernas situation har förändrats under den tid då de har fått 

stöd från Förskoleteamet Tummen. 
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Teoretisk referensram 

 

Bioekologiska modellen för mänsklig utveckling 

Bronfenbrenner (1986) utvecklade en teori som kallades den "ekologiska modellen för 

mänsklig utveckling" som innefattar olika system som interagerar och påverkar barnets 

utveckling. Bronfenbrenner och Morris (2006, s 793) beskriver utveckling på följande sätt: 

"In the bioecological model, development is defined as the phenomenon of continuity and 

change in the biopsychological characteristics of human beings, both as individuals and as 

groups."  

     Microsystemet är det system ligger närmast barnet. Det handlar om relationen mellan 

personen som utvecklas och miljön som står personen närmast, till exempel saker som sker i 

hemmet när barnet är närvarande där (Bronfenbrenner, 1977).  

     I mesosystemet kunde händelser i skolan påverka barnet i hemmet och tvärtom.   

Mesosystemet består av familjen, vänner och skolan samt eventuella fritidsaktiviteter och 

består av många microsystem (Bronfenbrenner, 1986).  

     I exosystemet kunde barnens utveckling påverkas av vad som hände där barnen inte var 

närvarande själva. Till exempel påverkas barnet av föräldrarnas arbete och föräldrarnas 

vänner.    

     Chronosystemet handlar om förändringar i människors livsmiljö och människors 

utveckling över tid. Till exempel när ett barn börjar skolan. 

     Macrosystemet handlar om hur strukturen i samhället påverkar individen och dess 

omgivning genom till exempel kultur och samhällsstruktur. 

     Bronfenbrenner och Ceci (1994) utvecklade den ekologiska modellen och skapade senare 

den bioekologiska modellen, där de menar att den bioekologiska modellen består av arv och 

miljö. I den bioekologiska modellen tas det mer hänsyn till gener och hur generna kan 

påverka individen. Bronfenbrenner och Ceci (1994) menar att generna kan påverka 

individens utveckling, att miljön kan påverka individen på olika sätt beroende på 

genuppsättningen och att gener påverkas av miljön. 

     Bronfenbrenner och Morris (2006) menar att den bioekologiska modellen består av fyra 

komponenter och dessa är processer, personer, kontext och tid (PPCT). Proximala processer 

innebär hur personen interagerar med miljön över tid och hur detta påverkar individens 

utveckling. 
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     Bronfenbrenner och Morris (2006) menar att personen i den bioekologiska modellen 

består av tre komponenter. Dessa komponenter är krav, disposition och resurser. Krav 

innebär hur reaktioner från den sociala miljön påverkar personen genom att uppmuntra eller 

förhindra de proximala processerna. Dispositioner kan påverka utvecklingsfaser genom att de 

proximala processerna sätts i rörelse för att sedan fortsätta i den riktningen. Resurser handlar 

om hur utvecklingen påverkas av personens kunskap, erfarenheter, färdigheter och förmågor 

genom att de proximala processerna fungerar olika effektivt beroende på dessa variabler.  

     Tiden och kontexten är situationerna där processen sker. Kontexten beskrivs som miljön 

där människor lever sina liv. Bronfenbrenner och Morris (2006) delar upp tiden i micro, 

macro och mesotid. Microtiden beskrivs som kontinuiteten eller bristen på kontinuitet i 

episoder av de proximala processerna. Det vill säga om det sker avbrott i personens 

interaktion med miljön, till exempel om barnet är hemma och sedan lämnas på förskolan. Då 

sker ett avbrott i den proximala processen och en ny process påbörjas istället. Mesotid är 

aningen bredare och kan handla om dagar eller veckor då episoderna hos de proximala 

processerna sker. Till exempel att barnet är hemma för att sedan lämnas på förskolan och 

sedan åker tillbaka till hemmet igen. Macrotid kan breda ut sig över flera generationer och 

handlar om hur förväntningar förändras i samhället över tid och hur dessa påverkar 

människors utveckling.    

     Bronfenbrenner och Morris (2006) menar att den bioekologiska modellen sträcker sig över 

flera generationer. Då saker som påverkade stabilitet eller förändring hos en människa kan 

påverka människor flera generationer senare vilket de anser är minst lika viktigt att tänka på 

som att tänka på människors utveckling under deras livstid. 

     De proximala processerna återupprepas, vilket kan ske genom att barnet till exempel 

matas eller tröstas. Dessa processer bidrar till människors utveckling och utspelar sig i form 

av ömsesidig interaktion med människor, symboler och objekt. 

     De proximala processerna påverkas av innehållet, maktrelationen, riktningen och 

utformningen. Dessa saker påverkar personer i den proximala processen på olika sätt 

beroende på hur deras miljö och egenskaper ser ut. Det är inte bara närmiljön som är viktig i 

denna process utan även i vilken tid och vilket samhälle personen befinner sig i. Människans 

egenskaper är både mottagare och givare i den proximala processen. Detta eftersom 

egenskaperna påverkas samtidigt som de påverkar interaktionen (Bronfenbrenner & Morris 

(2006). 

 

 



 

23 

Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin enligt Ainsworth och Bowlby (1991) består av två grundläggande 

anknytningsformer. Den första anknytningsformen är trygg anknytning. Små barn med trygg 

anknytning gråter inte särskilt mycket, möjligtvis lite grann när deras mödrar lämnar dem ett 

tag. Barn med otrygg anknytning grät ofta även om deras föräldrar var närvarande. Sedan 

fanns det barn som inte hade utvecklat någon anknytning. Ettåringar som hade trygg 

anknytning verkade ha en känsla av att deras mödrar fanns tillgängliga även om modern inte 

var i närheten av dem. Otrygg anknytning kan delas upp i flera olika former. Den ena är 

otrygg-undvikande anknytning och den andra är otrygg-ambivalent anknytning. 

     Bowlby (1988) beskriver barn med trygg anknytning som våghalsiga eftersom de vet att 

det finns någon som ger dem trygghet, hjälp och stöd ifall något hemskt skulle hända. Det 

trygga anknytningsmönstret stärks av att föräldrarna är närvarande, kärleksfulla och 

uppmärksamma på barnets signaler när barnet söker omsorg och skydd. Ainsworth (1989) 

menar att detta beror på att barnet skapar sig en arbetsmodell där modern är lyhörd för 

barnets behov vilket gör att barnet litar på att modern kommer tillbaka även om de separeras 

från varandra. Enligt Bowlby (1988) är barn med otrygg-ambivalent anknytning däremot 

osäkra på om de kommer få något stöd från sina föräldrar. Därför blir dessa barn klängiga 

och får separationsångest. Detta anknytningsmönster stärks av att barnet bara får stöd från 

föräldrarna vid vissa tillfällen och inte andra och att föräldrarna använder hot om att överge 

barnet som ett sätt att få kontroll.  

     Barn som uppvisar otrygg-undvikande anknytning tror sig aldrig få något stöd utan 

förväntar sig att bli avvisade när de söker hjälp, vilket gör att de försöker bli oberoende av 

andra. Detta oberoende är i synnerhet emotionellt då personen försöker lära sig att klara sig 

utan kärlek och stöd från andra människor (Bowlby, 1988).  

     Bowlby (1988) menar att barnens anknytningssystem aktiveras särskilt lätt vid smärta, 

rädsla, utmattning samt när modern verkar vara frånvarande. När människor interagerar med 

sin anknytningsperson kan det skapa trygghet och glädje. Men om de blir avvisade kan det 

skapa sorg och depression. Om de känner sig hotade kan de känna ilska, avundsjuka och 

ångest. Barn som hade en trygg relation till båda sina föräldrar var mer kompetenta och 

självsäkra än andra barn. Bowlby (1980) menar att anknytningen i barndomen påverkar hur 

personen i vuxen ålder anknyter till andra människor. Hazan och Shaver (1987) ger exempel 

på detta då de undersökte anknytningsmönster och kärleksrelationer. Personer med trygg 

anknytning litade på andra, ansåg sig vara älskvärda och trodde på långvarig kärlek. De med 

otrygg-ambivalent anknytning tvivlade på sig själva, blev lätt förälskade och hade svårt att 
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hitta äkta kärlek. Människor med otrygg-undvikande anknytning litade inte på andra, trodde 

inte på långvarig kärlek och var rädda för närhet.  

     Barn vill utforska sin omgivning och det kan kännas otryggt att utforska nya saker. Därför 

behöver barnen en trygg bas som de kan återvända till för att få stöd och tröst när de har varit 

ute i den stora världen. Den trygga basen behöver visa att den finns där för barnet för att 

barnet ska fortsätta känna att det finns någon där för dem när de behöver trygghet (Bowlby, 

1988; Ainsworth & Bowlby, 1991).  

 

Metod och material 

Då denna studie kan betraktas som en utvärdering användes kvalitativ metod för att 

undersöka vilka förändringar personalen uppfattade att hade skett efter att barnen/familjerna 

som hade fått stöd hade avslutat kontakten med Förskoleteamet Tummen. Malterud (2001) 

menar att kvalitativ metod är särskilt bra för att få en fördjupad förståelse för människors 

upplevelser och betydelsen av dessa upplevelser. Yin (2013) menar att kvalitativ forskning 

utmärker sig genom att vara inriktad mot att människors åsikter och synsätt. Den kvalitativa 

ansatsen var särskilt bra för denna studie då den gav en överblick över personalens subjektiva 

upplevelser över verksamhetens resultat, vilket är grundläggande för en utvärdering. 

 

Urval och datainsamling 

Materialet som användes var från enkäten "Förskoleteamets utvärderingsmall: B. 

Aktualisering, insats och avslut" som personalen i Förskoleteamet Tummen fyllde i. Enkäten 

behandlade bland annat barnets psykosociala problematik, familjens problematik, vilka 

insatser de fick, om det funnits/behövs stöd från andra instanser, längden/frekvensen på 

insatsen hos Förskoleteamet Tummen, förändringar under/efter insatsen, vilka insatser som 

gavs, om det behövdes stödinsatser från andra aktörer, hur samarbetet med dessa aktörer 

fungerade samt oro för att barnet far illa. Många av frågorna i enkäten användes för att få en 

bättre helhetsbild av barnets/familjens problematik och Förskoleteamet Tummens verksamhet 

vilket gjorde att den specifika frågan som undersöktes fick en kontext. 

     Den fråga som undersöktes med särskilt fokus var: ”På vilket sätt upplever ni att 

barnets/familjens situation har förändrats under tiden som den varit aktuell hos 

Förskoleteamet?”. Detta var en öppen fråga, vilket skapade en stor variation i resultatet. 

     När kontakten hade avslutats med barnen/familjerna beskrev personalen hur situationen 

hade förändrats. Valet av fråga och årtal valdes i samråd med personalen och handledaren för 
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denna uppsats. Enkäterna som användes för denna undersökning var från vårterminen 2015 

och hela året 2014. Antalet enkäter som undersöktes var 125 stycken. I ett fåtal enkäter hade 

de inte svarat på den specifika frågan som undersöktes. Detta berodde ofta på att situationen 

inte hade förändrats alls för de som hade haft kontakt med Förskoleteamet Tummen. 

 

Analys 

Metoden som användes för att analysera datan var innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Först transkriberades datamaterialet från enkäterna till ett Word-dokument. 

Därefter letades meningsenheter upp, då dessa var korta behövde de inte kondenseras. 

Därefter skapades koder av meningsenheterna. Utifrån koderna började kategorier och 

underkategorier formas. Dessa skapade slutligen ett tema. Temat är som en röd tråd utifrån 

datamaterialet. I den första analysen skapades tio huvudkategorier. Dessa kunde sedan 

sammanfogas så att det i slutändan blev tre huvudkategorier kvar. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att innehållsanalys är en bra metod för att undersöka likheter och skillnader i 

materialet. De nämner även att innehållsanalys lämpar sig för texter och kan tolkas i olika 

grad. Fokus kan ske på det manifesta; det tydliga i texten. Eller det latenta som är det 

underliggande budskapet i texten. I denna studie skedde det en latent tolkning då koderna 

som skapades bildade underkategorier och huvudkategorier samt ett tema. Det fanns 

underkategorier i den första kategoribildningsfasen som blev huvudkategorier när materialet 

abstraherades. Det fanns en röd tråd bland huvudkategorierna som kunde abstraheras till 

temat "Att främja utveckling för barnets bästa".  

Tabell 1. Exempel på analysens steg. 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Barnet har färre utbrott nu.  Utbrottsminskning Barnets 

känslor 

Barnets 

utveckling 

Föräldern har jobbat med tydlighet 

och rutiner i vardagen.  

Rutiner Föräldrarollen Föräldrarnas 

utveckling 

Personalen har förändrat sitt sätt att 

bemöta barnet.  
Bemötande Bemötande Pedagogernas 

ökade förståelse 

för barnets behov 
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Etiska överväganden 

Då materialet redan var insamlat användes de forskningsetiska principerna enligt 

Vetenskapsrådet (2002) i efterhand. Dessa principer är samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Alla svar om 

barnen/familjerna var anonyma för studenten som analyserade materialet. Det finns dessutom 

något som kallas forskningskravet, som benämns på följande vis:  

Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället 

och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas 

på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, 

innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. 

(Vetenskapsrådet, 2002 s 5)  

 

Denna studie är väsentlig då den utvärderar verksamheter som ger stöd till förskolebarn och 

deras familjer, samt förebygger psykisk ohälsa och främjar barns utveckling. Enkäterna som 

användes i denna studie förvarades säkert i studentens hem under fem dagar då enkätsvaren 

transkriberades. Sedan återlämnades alla enkäter till Förskoleteamet Tummen. Svaren i 

enkäterna används enbart till denna uppsats samt för att beskriva och utvärdera 

Förskoleteamet Tummens verksamhet.  

 

Resultat 

Temat i analysen blev Att främja utveckling för barnets bästa, då detta var något som var 

genomgående i hela resultatet. Detta visade sig genom att stödet från Förskoleteamet 

Tummen skapade förändringar i form av exempelvis ökad förståelse för barnet och att barnet 

förbättrade sitt beteende. Huvudkategorierna som skapades var Barnets utveckling, 

Föräldrarnas utveckling och Pedagogernas ökade förståelse för barnets behov. 

 

Tabell 2. Tema, kategorier och underkategorier. 

Tema: Att främja utveckling för barnets bästa 

Barnets utveckling Föräldrarnas utveckling Pedagogernas ökade förståelse för 

barnets behov 

Barnets känslor  

Social utveckling 

Ökad självständighet 

Föräldrarollen 

Personlig utveckling 

Struktur 

Synen på barnet 

Bemötande 
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Barnets utveckling handlade mycket om hur barnet minskade negativa beteenden och ökade 

positiva beteenden och känslor istället. Enligt personalen fick barnet dessutom ett 

självständigare liv genom att få vänner och öka sin självständighet. 

     Ett gemensamt drag för kategorierna Föräldrarnas utveckling och Pedagogernas ökade 

förståelse för barnets behov var att de stärktes i sin roll och ökade sin förståelse för barnet. 

De fick verktyg för att förbättra barnets situation med genom att ställa rätt krav och skapa 

mer struktur i barnets liv, vilket i sin tur gjorde barnet tryggare. Dessutom var de mer 

närvarande för barnet. 

     Insatser där enbart specialpedagogerna medverkade vände sig oftast till pedagogerna, 

medan insatser där enbart socionomen medverkade riktade sig främst mot föräldrarna. I 

många fall var det insatser av både socionom och specialpedagog, eller någon av dessa två 

och även psykologen. I fall där flera ur personalen samarbetade brukade det vara mer 

komplicerade problem och ibland förekom det problem som riktade sig mot både 

pedagogerna och föräldrarna, som exempelvis: "Vuxna (både hemma och på förskola) har 

mer kunskap och förståelse om vad pojken behöver och hur man ska bemöta honom." 

     Där förekom det även mer kontakt med andra instanser, i många fall hade dessa kontakter 

inte inletts av Tummen. Andra exempel på mer komplicerade problem var att en förälder 

behövde bearbeta trauman, att barnet behövde börja på särskola, att föräldrarna ville utreda 

barnet för neuropsykiatriska svårigheter, separationer och allvarliga relationsproblem mellan 

föräldrarna. 

     Socionomens insatser skiljde sig lite från specialpedagogernas. Även om det fanns 

gemensamma nämnare i deras insatser som till exempel att barnet fick mer vänner eller 

minskade negativa känslor och negativa beteenden var det vanligare att barnets utveckling 

var i fokus hos specialpedagogen. Enligt personalen kunde detta utspela sig genom att vuxna 

fick bättre förståelse för barnets utveckling och anpassa sig till den genom att låta barnet gå i 

en åldersgrupp för mer utmaning eller hur de ska bemöta barnet. Insatser hos socionomen 

kunde ofta rikta sig till enbart föräldrarna och tog hand om problem av olika svårighetsgrad. 

Från barn som blev ledsna av att sitta i bilstolen till familjesituationer som beskrevs som 

kaotiska. Hos socionomen förekom det även samtalsstöd och det fanns många fall som 

handlade om att förbättra kommunikationen mellan vuxna eller mellan vuxna och barnet. 

Psykologen handledde inte pedagogerna under denna tidsperioden. 
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Barnets utveckling  

Denna kategori bestod av underkategorierna barnets känslor, social utveckling och ökad 

självständighet. Dessa kategorier handlade om personalens upplevelse av hur barnet 

utvecklades känslomässigt, socialt och blev mer självständigt. Dessa utvecklingsprocesser 

kunde utspela sig genom att barnet lekte mer, reglerade sina känslor, fick samtalsstöd och 

började utvecklas som person och mogna. Ett exempel är detta: "Föräldrarna tycker att 

flickan utvecklats bra, tryggare, förstår mera, samarbetar, fått vänner i grannskapet, men 

fortfarande egna speciella behov." 

     Citatet föregicks av att flickan var otröstlig och otrygg. Familjeproblematiken bestod av 

osäkerhet i föräldrarollen och bristande känslomässigt engagemang för barnet. Insatsen 

riktade sig mot både pedagogerna och föräldrarna och utfördes av både socionom och 

specialpedagog. Socionomen hade 13 lotsande föräldrasamtal medan specialpedagogen 

handledde pedagogerna, hade nätverkssamtal och observationer. Denna insats pågick i 23 

månader. Förskoleteamet Tummen hade en viss oro för moderns mående och pedagogerna 

ville utveckla sitt arbetssätt gentemot barnet. 

     

Barnets känslor handlade om hur personalen upplevde att barnet lärde sig reglera sina 

känslor, genom att få färre utbrott till exempel. Men även att barnet blev gladare eller mindre 

ledset. Känslan av att trivas i förskolan och vara mer nöjd hamnade också i denna kategori. 

Denna underkategori handlade även om hur Förskoleteamet Tummen hade samtal med barnet 

för att ge det stöd i sin vardag. Barnet pratade om bland annat känslor och det skedde 

uppföljningar vid vissa samtal. 

 

Social utveckling innefattade att personalen ansåg att barnet minskade sina konflikter, till 

exempel att barnet slutade uppföra sig illa mot andra barn och vuxna. Men även att barnet 

fick vänner, lekte mer med andra barn och lärde sig samspela bättre med andra barn och med 

vuxna. Att barnet tjatade mindre, var mindre trotsigt och tog för sig mer var också 

förbättringar som hamnade i denna kategori. Det fanns även barn som blev bättre på att 

lyssna på sina föräldrar och kommunicera. 

 

Ökad självständighet var en underkategori som handlade om att barnet fick större 

möjligheter att påverka sin vardag och mogna, till exempel var det barn som fick glasögon 

och då fick barnet bättre motorik, bättre koncentration och ökat självförtroende.  Det förekom 
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att barnet hade haft svårt för att äta eller sova men efter kontakten med Tummen började 

barnet äta mer och var enklare att mata samt sov bättre. Barnets språkutveckling samt 

utveckling som inte hade någon snävare definition hamnade i denna kategori, till exempel att 

barnet blev tryggare i sig själv och blev mer viljestarkt. Exempel på meningsenheter som 

sattes in i denna kategori är denna: "Det har blivit tryggare för pojken när han har fått 

uppgifter som han ska sköta. Till exempel glasen in i diskmaskinen." 

 

Föräldrarnas utveckling  

Denna kategori består av underkategorierna Föräldrarollen och Personlig utveckling. Dessa 

kategorier handlade främst om hur föräldrarna blev mer trygga i sin föräldraroll och hur deras 

livssituation förändrades i en positiv riktning, vilket framkommer i detta citat: "Föräldrarna 

har fått kunskap om i vilka situationer de ska agera med/mot barnet. Föräldrarna har fått syn 

på sin egen stress och kunnat förändra sin situation." där den första meningen hamnade i 

kategorin Föräldrarollen medan den andra meningen hamnade i kategorin Personlig 

utveckling.  

     De problem som föregick citatet var att barnet hade samspelssvårigheter med föräldrar och 

personal, distanslöshet mot föräldrar och personal och var utagerande mot föräldrar och 

personal. De problem som familjen hade var samspelssvårigheter mellan barn och föräldrar, 

osäkerhet i föräldrarollen, överkrav på barnet och stress. Föräldrarna fick stöd, rådgivning 

och stödsamtal 1-2 gånger i månaden i 18 månader av psykologen. Detta gjorde att 

föräldrarna lärde sig hantera barnet och sin egen stressfyllda situation. 

 

Föräldrarollen handlade om föräldrarnas relation till barnet. Föräldrar som hade kontakt med 

Tummen var ofta osäkra i sin föräldraroll. De problem som fanns var till exempel att 

föräldrarna inte var så närvarande som de borde ha varit och att de behövde förändra sin syn 

på barnet. Till exempel behövde vissa föräldrar lära sig att förstå sitt barn bättre och acceptera 

att deras barn var annorlunda. De övade även på att bli bättre föräldrar genom att exempelvis 

skapa sovrutiner, samvarostund med barnet och bli tryggare i sin föräldraroll. De förändrande 

sin kommunikation med barnet och blev mer medvetna om sin roll som föräldrar samt blev 

tydligare med att förbättra sitt bemötande gentemot barnet. Föräldrarna skapade en tryggare 

hemmiljö för barnet genom struktur, ökad närvaro samt en förändrad kravnivå. 
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Personlig utveckling handlade om föräldrarnas egen utveckling utan relationen till barnet. 

Till exempel var det föräldrar som fick jobb, började studera, minskade sitt utanförskap, 

började träna, minskade sin oro, fick stöd i separationer och stärkte sin egen relation till 

varandra. De kände sig även mer trygga och lugna samt mindre stressade. Dessutom sökte 

vissa föräldrar hjälp hos andra instanser och fick verktyg för att hantera olika situationer i 

livet. De fick även idéer kring hur de kunde förändra sina liv. 

 

Pedagogernas ökade förståelse för barnets behov 

I denna kategori finns underkategorierna Struktur, Synen på barnet och Bemötande. 

Kategorin Bemötande bestod av att personalen hos Förskoleteamet Tummen upplevde att 

pedagogerna fick större förståelse för hur de skulle bemöta barnet. Kategorin Struktur 

handlade om vad barnet behövde vad gällde rutiner, tydlighet, struktur och trygghet i 

förskolan. Där fanns det råd om hur pedagogerna skulle arbeta med tydlighet. I vissa fall 

ändrade de sitt arbetssätt och jobbade med struktur, lämplig kravnivå och rutiner. I kategorin 

Synen på barnen fick pedagogerna kunskap om bland annat barnets förmåga och hur de 

skulle stimulera barnets utveckling. Marte Meo-filmning användes ibland för att få ökad 

förståelse för barnet. Det fanns även barn som behövde egentid genom att ta pauser från 

barngrupperna. Ibland var det mer komplexa problem och då fick pedagogerna en större 

förståelse för helhetsbilden. 

     Detta citat ger en bra överblick över underkategorin Synen på barnet: "Pedagogerna är 

mer närvarande och noga med att ha flickans uppmärksamhet. Förståelse av att barnet 

behöver en lugn plats för att ta en paus. Bra guidning från pedagogernas sida.". Citatet 

föregicks av att barnet hade samspelssvårigheter och att specialpedagogen använde sig av 

Marte Meo-filmning vid sex tillfällen. Detta pågick under sju månader och barnet beskrevs 

som ett duktigt barn som kunde mycket men behövde utmaning. Personalens frågeställning 

till Tummen rörde hur de skulle bemöta barnet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur personalen i verksamheten Förskoleteamet 

Tummen upplever att barnens/familjernas situation har förändrats under den tid då de har fått 

stöd från Förskoleteamet Tummen. Resultatet i denna studie visade att personalen hos 

Förskoleteamet Tummen upplevde att de påverkade barnens, föräldrarnas och pedagogernas 

utveckling på ett sätt som främjade barnen. Detta visade sig genom att personalen ansåg att 
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barnen utvecklades socialt, känslomässigt och genom ökad självständighet. Personalen 

menade att barnen blev bättre på att äta, de fick mer vänner, blev lugnare, mer självständiga, 

samspelade bättre med andra och fick bättre sömn. Enligt personalen fick föräldrarna hjälp att 

utvecklas i sin föräldraroll genom att minska sin osäkerhet, skapa struktur, ha samvarostunder 

med barnet, öka sin närvaro och ändra sin syn på barnet. De fick samtalsstöd, nätverkssamtal 

och delta i föräldragrupper. Personalen beskrev att pedagogerna fick hjälp med struktur som 

kunde innebära ökad tydlighet gentemot barnet eller skapande av rutiner. Pedagogerna fick 

även utveckla sitt bemötande gentemot barnet och såg barnet ur nya perspektiv vilket gjorde 

att de kunde öka sin förståelse för barnets behov och ge det bättre stöd i förskolan.  

      

Barnets känslomässiga, personliga och sociala utveckling 

Skovgaard et al. (2007) menade att 16-18 % av 1,5-åringar led av psykisk ohälsa i form av att 

de hade problem med att äta, beteendeproblem och känslomässiga problem. Detta innebär att 

Förskoleteamet Tummen har möjlighet att stödja många barn som har problem redan vid en 

väldigt tidig ålder och att dessa problem kan vara viktiga att göra något åt tidigt. 

Bronfenbrenner (2006) menar att utifrån den ekologiska modellen kan de proximala 

processerna påverkas av barnets sociala omgivning och de proximala processer som är igång 

kan fortsätta ifall det inte finns något som bryter dessa mönster. Ett litet barn som lider av 

psykisk ohälsa fortsätter förmodligen lida av psykisk ohälsa ifall ingen bryter det mönstret. 

Därför är det viktigt med tidiga insatser. 

     Utifrån definitionen av psykisk ohälsa hos små barn som Skovgaard et al. (2007) använde 

fanns det indikatorer för att många barn som fick hjälp av Förskoleteamet Tummen led av 

psykisk ohälsa då de uppgavs ha svårigheter med att äta, uppvisade beteendeproblem och 

känslomässiga problem. Barnets känslomässiga utveckling var en egen underkategori i denna 

studie. Detta eftersom det var vanligt att personalen hos Förskoleteamet Tummen menade att 

barnen ofta hade problem med att samspela med andra och uppvisade utagerande/aggressivt 

beteende vilket gjorde att de kunde ha brist på vänner. 

     Sundell och Forster (2005) menar att barns grundläggande sociala och kognitiva 

kompetenser är skyddsfaktorer mot beteendeproblem hos barn. Barnets sociala utveckling 

hade en betydande roll i denna studie då barn som hade samspelssvårigheter ofta även hade 

problem med utagerande beteendeproblem. Magdalena (2015) förklarade det sambandet 

genom att barn som var aggressiva och ville leka med andra barn inte fick vara med eftersom 

det aggressiva barnet inte kunde anpassa sig till leken. Detta kunde göra att barnet blev 

ångestfullt och isolerat samt fick ökade svårigheter att samspela med andra. Det skulle även 
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kunna innebära att barn som blir avvisade av andra barn på förskolan blir mer aggressiva då 

detta skapar ångest och utanförskap. Bowlby (1988) menar att barn som känner sig hotade 

har lättare för att känna ilska, avundsjuka och ångest. Om barnet däremot får en tryggare 

relation till andra känner barnet trygghet och glädje istället. 

     Enligt Bronfenbrenner (2006) kan det ske positiv ömsesidig interaktion med barnet, som i 

sin tur leder till ännu mer positiv interaktion. Eftersom barn som hade fått stöd från 

Förskoleteamet Tummen fick fler vänner och samspelade bättre enligt personalen, skulle det 

kunna ha skett positiva effekter som spridit sig. Barnet samspelade bättre vilket gjorde att det 

fick leka mer med andra, vilket i sin tur gjorde att barnet lärde sig samspela ännu bättre. Detta 

skulle kunna göra att barnens förmåga att skapa goda vänskapsrelationer främjades. Ur ett 

anknytningsperspektiv skulle detta vara bra då barn som blir avvisade kan bli ledsna och göra 

att de slutar söka stöd hos andra för de tror att de kommer bli avvisade igen (Bowlby, 1988). 

     Eivers, Brendgen, Vitaro och Borge (2011) menade att barn som inte hade någon bästa 

vän var mindre prosociala än barn som hade en bästa vän och att pojkar som uppvisade 

antisocialt beteende ofta hade bästa vänner som också uppvisade dessa beteendemönster. 

Eivers et al. (2011) nämnde att det kunde bero på att det antisociala barnet influerade sin 

bästa vän på ett vis som gjorde att även bästisen uppvisade mer antisocialt beteende och att 

antisocialt beteende var mer acceptabelt när pojkar valde sina bästa vänner. 

     Enligt personalen i Förskoleteamet Tummen gjorde deras stöd att barn minskade sina 

antisociala beteenden, som exempelvis aggressivitet. Detta berodde ofta på att föräldrar och 

pedagoger fick ett bättre förhållningssätt till barnet. Enligt personalen var det flera av barnen 

som fick hjälp av Förskoleteamet Tummen blev dessutom gladare, vilket också skulle kunna 

påverka deras beteende på ett positivt sätt och sprida sig till andra barn. Detta skulle kunna 

innebära att även andra barn på förskolorna minskar sina antisociala beteenden. Bowlby 

(1988) nämner att barn med ambivalent anknytning uppvisar mer hotfullt och antisocialt 

beteende än andra barn. Därför skulle en minskning av antisociala beteenden kunna betyda att 

en tryggare anknytning hos barnet har skapats. 

    Bronfenbrenner (2006) menar att individens utveckling påverkas av miljön och att 

individen själv är en aktör som påverkar miljön. Det är i samspelet mellan individ och miljö 

som det skapas processer där barnet påverkar den omgivande miljön på ett sätt som gör att 

omgivningen påverkar barnet på ett annat sätt än innan. Det skulle kunna innebära att de barn 

som får hjälp av Förskoleteamet Tummen interagerar med andra barn på ett bättre sätt vilket i 

sin tur gör att barnet får positiv interaktion från de andra barnen i förskolan. 
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     Då dessa barn är i förskolan och kan påverkas av andra barn så kan deras interaktion ses 

som ett microsystem enligt Bronfenbrenner (1977). Det är dock även ett mesosystem 

(Bronfenbrenner, 1986) eftersom barnens beteende i förskolan påverkar barnens beteende i 

hemmen. Detta skulle i sin tur kunna leda till att föräldrarnas beteende gentemot barnen 

förbättras, vilket skulle kunna skapa positiva spiraler ökar deras prosociala beteende. Atzaba-

Poria et al. (2014) menade att föräldrarnas och barnens beteende var ömsesidigt förstärkande. 

     Prosocialt beteende i förskoleåldern är viktigt för barnets framtida utveckling och har 

dessutom ett samband med barnets temperament (Jones et al., 2015; Magdalena, 2015). Barn 

som uppvisade prosocialt beteende när de var små hade i högre grad heltidsjobb och 

tillsvidareanställning som unga vuxna. De hade i högre grad en högskoleexamen och klarade 

av gymnasiet, hade mindre behov av specialundervisning och behövde inte gå om klasser i 

lika hög grad som andra barn. De behövde mindre socialhjälp, drack sig berusade mer sällan 

och hade en lägre grad av drogmissbruk och marijuanaanvändning. Dessutom behövde de 

färre mediciner mot beteende- och känslomässiga problem när de gick i gymnasiet och hade 

en lägre grad av brottslighet som vuxna. Dock hade prosocialt beteende som barn inga 

signifikanta samband med externaliserande och internaliserande beteendeproblem som vuxna 

(Jones et al., 2015).  

     Detta är ett bra exempel på preventivt arbete då preventiva insatser kan få effekter på 

andra områden än det som insatsen riktades mot. Prevention är viktigt för att förhindra att 

ohälsa skapas i framtiden (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Utifrån det som nämnts (Jones et 

al., 2015; Magdalena, 2015) kan stöd riktade mot förskolebarn vara effektfulla ur en 

preventiv synvinkel. 

     Enligt personalen hos Förskoleteamet Tummen hade barn som fått stöd från dem minskat 

sina konflikter med andra, blivit mindre aggressiva och slutade uppföra sig illa mot andra i 

flera fall. Det skulle kunna ha stor betydelse för barnets framtida utveckling samt för andra 

barns utveckling. Det är sannolikt att barn som utsätts för aggressivitet eller konflikter får ett 

minskat välmående och kanske själva börjar utsätta andra för aggressivitet.  

     Detta är viktigt då Gower et al. (2014) menar att små barn som har uppvisat fysisk 

aggression senare har börjat använda sig av relationella aggressionsformer. Det vill säga att 

de använder sig av maktspel för att få sin vilja igenom, genom att exempelvis hota om att 

säga upp vänskapen med sin kompis om den inte gör som barnet säger. Relationell aggression 

kan även utspela sig genom ryktesspridning och utfrysning. Dock var relationell aggression 

inte särskilt problematiskt för själva barnet så länge det inte även använde fysisk aggression. 

Barn som utsatts för relationell aggression tidigt ansågs dock påverkas på ett sätt som gjorde 
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dem psykosocialt missanpassade, vilket kunde skapa problem senare, till exempel i 

grundskolan. Fysisk aggression när barnet var litet predicerade konflikter med lärare i 

förskolan. Medan relationell aggression inte verkade påverka relationen till lärare. Barn som 

visade denna form av aggression var mer accepterade i förskolan och visade färre depressiva 

symptom än fysiskt aggressiva barn. 

     Förskoleteamet Tummen skulle dessutom kunna ha effekt på relationella 

aggressionsformer då många av barnen som fick stöd från dem hade samspelssvårigheter. 

Dessutom skulle det kunna finnas en förebyggande effekt mot denna aggressionsform som 

brukar växa fram från fysisk aggression tidigare i livet. Gower et al. (2014) nämnde att barn 

som utsattes för aggression fick psykosociala problem medan de barn som var relationellt 

aggressiva riskerade att inte utveckla sina sociala färdigheter eller sitt prosociala beteende 

ordentligt. 

     Blair (2002) menar att barns emotionella utveckling också är viktig för att barn ska vara 

redo vid skolstarten då barn med mycket negativa känslor riskerade att inte vara redo för att 

börja skolan. Förskolan och hemmet behövde jobba med att stärka barnets emotionella 

kompetens och minska barnets stress. Detta skulle stärka barnets emotionella och kognitiva 

självreglering till den grad att barnet skulle bli redo att börja skolan. Hjärnan är formbar när 

barnet är litet. Barn behöver stödjande miljöer för att för att stärka sin exekutiva kontroll och 

inte agera reaktivt utan istället reglera sina känslor på ett bra sätt. 

     Förskoleteamet Tummen reducerade förmodligen barnets stress. Enligt personalen gjorde 

stödet hos Förskoleteamet Tummen att stressen minskade hos familjen och pedagogerna ökad 

förståelse för att barnet behövde få lugna stunder för sig självt ibland. De fick en realistisk 

syn över barnets förståelse och kunde anpassa kraven därefter, vilket kunde minska konflikter 

och missförstånd. Barnets emotionella kompetens främjades dessutom av att negativa 

beteenden och känslor minskade medan de positiva känslorna ökade. 

     Belsky et al. (1998) menar att barnets omsorgsmiljö är väldigt viktig för att barnet ska 

kunna hantera sina känslor och undvika att emotionell negativitet upprätthålls. Barn som hade 

emotionell negativitet behövde inte nödvändigtvis ha internaliserande eller externaliserande 

beteendeproblem, en stödjande hemmiljö var en skyddande faktor mot dessa problem.  

     Detta kan vara en viktig aspekt av Förskoleteamet Tummen då barn som inte uppvisar 

några beteendemässiga problem faktiskt får hjälp på ett sätt som gör att de får en mer 

stödjande miljö både i hemmet och i skolan, vilket skulle kunna göra att de förebygger 

känslo- och beteendemässiga problem. Enligt Bowlby (1988) brukar barn som fått en 

kärleksfull barndom med behoven av stöd och tröst tillgodosedda, skapa modeller där de ser 
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sig som värdefulla och älskvärda personer. Dessa modeller bibehålls i vuxenlivet där 

personen då skapar relationer som består av förtroende och kärlek. 

     Dock kan det ske hastiga förändringar i barnens uppväxtmiljö som gör att barnets att 

barnet inte får sina behov av tröst och stöd tillgodosedda längre vilket kan skapa ett otryggt 

anknytningsmönster. Blair (2002) refererar till Wilkins et al. (2015) som nämner begreppet 

rättmätig diskontinuitet som kan definieras som hastiga förändringar i en människas 

anknytningsmönster som beror på att omvårdnaden från människorna i deras närmiljö 

förändras.  

     Bowlby (1988) menar att barns anknytningsmönster påverkas särskilt starkt av skräck, 

smärta, utmattning samt frånvaro av en trygg anknytningsfigur. Barn som utsätts för fysisk 

eller relationell aggression eller på annat vis blir skrämda, skadade eller känner sig övergivna 

kan utveckla ett mer otryggt anknytningsmönster som ger ångest, ilska och avundsjuka eller 

depression och sorg. Det är en orsak till att Förskoleteamet Tummen kan ha så stor inverkan 

på barn. För om ett barn skrämmer eller skadar andra barn i förskolan kan det ge dem ett 

otryggt anknytningsmönster. 

     Enligt Belsky et al. (1998) kan barnets hetsiga temperament göra att barnet behandlas på 

ett annorlunda sätt vilket i sin tur upprätthåller och förstärker barnets dåliga temperament. Då 

Förskoleteamet Tummens verksamhet riktade sig mot både barnet och föräldrarna skulle 

denna onda cirkel kunna brytas då antingen föräldrarna eller barnet förändrar sitt beteende till 

det bättre och börjar skapa positiva beteendespiraler istället. 

     Enligt Bowen (2015) var barn som hade exponerats för partnervåld mer känslosamma än 

andra barn. Detta gjorde att om barn fick lära sig hantera sina känslor och samspela med 

andra skulle det gynna de barn som exponeras för partnervåld eftersom de skulle lära sig att 

anpassa sig bättre. Även interventioner för att föräldrarna ska öka kvalitén i sitt föräldraskap 

och öka lyhördheten gentemot barnen är önskvärda. Interventioner för att lära barn reglera 

sina känslor och bli mer medvetna om sina känslor var också önskvärda för att de skulle 

kunna utveckla prosociala och hälsosamma vänskapsrelationer i skolan som skulle minska 

risken för långsiktiga relationsproblem. Bowlby (1988) nämner att barn som utsatts för våld i 

hemmet har större risk för att senare i livet bli våldsamma mot sin partner och sina egna barn. 

     Då personalen i Förskoleteamet Tummen beskrev att de lärde barn att reglera sina känslor 

och samspela med andra samt gjorde föräldrar säkrare i sin föräldraroll och ökade 

lyhördheten gentemot deras barn, passar Förskoleteamet Tummen in som den önskvärda 

intervention för att hjälpa barn som exponerats för partnervåld som Bowen (2015) nämnde. 
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     Gower et al. (2014) menar att det behövs interventioner tidigt för att aggressiva 

förskolebarn ska kunna anpassa sig till skolan och vara mindre aggressiva i framtiden. Övriga 

förslag var att pedagogerna skulle lära sig att bemöta aggressiva barn på ett prosocialt sätt 

och försöka influera dem socialt på det sättet. 

     Förskoleteamet Tummen är ett exempel på en tidig intervention som fokuserar mycket på 

bemötande med hjälp av både ICDP som fokuserar på bemötande och förhållningssätt med 

hjälp av att främja empati och medkänsla (Hundeide & Armstrong, 2011) samt Marte Meo-

filmning (Axberg, 2006).    

     Belsky et al. (1998) tror att barn som har problem med temperamentet eller emotionell 

negativitet påverkas extra starkt av omvårdnaden de får av sina föräldrar. Detta visar att de 

barn med mest problem också är de som är mest mottagliga för positiv påverkan från sina 

föräldrar. Detta visade sig i studien av Ghaderi et al. (2014) som visade att universella 

föräldrastödsprogram hjälpte utsatta familjer mest. 

 

Vikten av föräldrastöd 

Miljön i hemmet är särskilt viktig då Folkhälsomyndigheten (2016a) menar att barnets 

uppväxtförhållanden påverkar den psykiska och fysiska hälsan hos barnet under hela dess liv. 

Skyddsfaktorer mot ohälsa är att föräldrarna visar värme, att barnet har en god relation till 

sina föräldrar, att föräldrarna sätter gränser för barnet och att föräldrarna visar engagemang 

för barnet (Folkhälsomyndigheten, 2013c). Relationen till föräldrarna kunde öka risken för att 

barnet utvecklade riskbeteenden och hälsoproblem (Regeringen, 2002). 

     Osäkerhet i föräldrarollen var det vanligaste familjeproblemet hos de som sökte hjälp hos 

Förskoleteamet Tummen enligt Tummens personal. Ett annat problem var bristande rutiner i 

hemmet. Det fanns även andra faktorer som var problematiska enligt Tummen, till exempel 

att vissa föräldrar var stressade eller var arbetslösa.  

     Det är viktigt att föräldrarna utvecklas som personer för att de ska kunna stärka sin 

föräldraroll. Sociala faktorer som till exempel om någon av föräldrarna är arbetslösa kan 

påverka barnet negativt (Sourander, 2001). Utifrån den bioekologiska modellen 

(Bronfenbrenner, 1977) kan föräldrarnas arbete och sociala kontakter ha inverkan på barnets 

utveckling, detta kallas för exosystemet. Därför är det viktigt att inte bara stärka föräldrarna i 

sin föräldraroll utan även betydelsefullt att stärka deras sociala situation och personliga 

utveckling. Malmberg och Flouri (2011) visade hur föräldrarnas depressiva symptom kunde 

påverka relationen mellan barnen och föräldrarna samt barnets beteende negativt. Detta gör 

att föräldrarnas personliga utveckling kan ha en betydande roll för barnets välmående och 
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utveckling. Martinez-Torteya et al. (2009) menar att mödrar med god psykisk hälsa kan 

stödja sina barn när barnet utsätts för stressfyllda händelser vilket gör att barnen blir bättre på 

att hantera sina känslor. 

     I studien av Burlaka et al. (2016) visade det sig att barn som hade ensamstående föräldrar 

hade en högre grad av externaliserande beteendeproblem än andra barn. Barn som fick 

beröm, uppmuntran till positiva beteenden och kramar hade en lägre grad av externaliserande 

beteendeproblem än andra barn. Detta skulle kunna kopplas till resultatet i denna uppsats då 

vanliga problem hos barnet ofta var att det var utagerande och hade samspelssvårigheter 

medan problem i familjen ofta bestod av osäkerhet i föräldrarollen, bristande rutiner i 

hemmet, överkrav på barnet och stress. 

     Problem i familjen är särskilt viktigt att förebygga då Bowlby (1988) nämner att det oftast 

är föräldrarna som är barnets "trygga bas" där de kan få tröst och stöd när de har utforskat sin 

omvärld. Just därför är föräldrarollen viktig. Eftersom föräldrar som inte ger barnet tröst och 

stöd eller som växlar mellan värme och kyla skapar ett otryggt anknytningsmönster.  

     Föräldrarollen är central ur ett anknytningsperspektiv då Bowlby (1988) menar att barn 

behöver växa upp i en uppmuntrande och stödjande hemmiljö för att ha goda förutsättningar 

för att känna att livet och nära relationer är något enkelt och vara mer glada. 

     Detta visade sig i andra studier genom att barn som hade deprimerade föräldrar hade en 

högre grad av beteendeproblem än andra barn och att föräldrar som hade depressiva symptom 

hade lättare för att uppföra sig hotfullt eller irriterat mot barnet (Lovejoy, 2000; Hautmann, 

2014). Utifrån den bioekologiska modellen skulle detta kunna bero på en genetisk 

komponent. Men det är även en del av microsystemet eftersom det är i barnets direkta 

närmiljö och kan påverka barnets utveckling. Det kan även vara andra system som påverkar 

föräldrarna på ett sätt som gör att de blir mer irriterade eller deprimerade (Bronfenbrenner, 

1994; Bronfenbrenner & Morris, 2006). Studien av Janson et al. (2011) visade att stress var 

en orsak till att föräldrar var mer hårdhänta och kunde knuffa eller ruska om barnet när de 

hade konflikter med barnet. Bowlby (1988) nämner en studie av Frodi (1980) där mödrar som 

var hårdhänta mot sina barn även var mer kyliga mot barnet och blev irriterade och arga när 

barnet grät. Dessa mödrar visade även ogillade mot glada barn. 

     Utifrån detta kan Förskoleteamet Tummens hjälp till föräldrarnas personliga utveckling 

indirekt påverka barnets utveckling då föräldrarnas föräldraroll och beteende kan påverkas 

negativt av att föräldrarna mår dåligt. Bowen (2015) menade att det var ökad risk för barn att 

påverkas negativt av partnervåld i hemmet om deras mödrar hade varit med om svåra 

livshändelser eller var deprimerade. Flickor påverkades mest negativt av moderns depression 



 

38 

medan pojkar påverkades mer av moderns svåra livshändelser. Detta indikerar att 

föräldrarnas personliga utveckling kan ha stor betydelse för utsatta barn. 

     Macfie et al. (2015) nämnde att föräldrarnas psykiska hälsa kan påverka barnet genom att 

barnet tar på sig delar av föräldrarollen och försöker hjälpa sina föräldrar som inte riktigt 

orkar ta hand om sig själva. I Förskoleteamet Tummens utvärderingsmall framkom det att 

överkrav på barnet var ett förekommande problem, vilket skulle kunna bero på föräldrarnas 

psykiska hälsotillstånd.  

     Enligt personalen hjälpte Förskoleteamet Tummen föräldrarna att öka sin närvaro 

gentemot barnet, förändra sin syn på barnet, skapa förståelse och acceptans samt skapa 

rutiner, samvarostunder och bli tryggare i sin föräldraroll. Mycket av detta skulle kunna vara 

det som Burlaka et al. (2016) kallar för positivt föräldraskap och ökad tillsyn vilket minskade 

externaliserande beteendeproblem hos barn.  

     Bowlby (1988) beskriver barnets behov av trygghet från föräldrarna som något centralt för 

deras utveckling till trygga individer. De problem som Förskoleteamet Tummen hjälpte 

föräldrarna med skulle kunna öka tryggheten och ge ett tryggare anknytningsmönster. Bara 

något så enkelt och viktigt som att öka närvaron (Burlaka et al., 2016) är bra ur ett 

anknytningsperspektiv (Bowlby, 1988) då barnet vet att det finns någon förälder i närheten 

som är beredd att tillgodose barnets behov.  

     Burlaka et al. (2016) nämnde även att det är viktigt att undvika att ge barnet fysisk 

bestraffning, vilket enligt anknytningsteorin är viktigt då barnet kan skapa otrygg-ambivalent 

anknytning om föräldrarna växlar mellan att vara kärleksfulla och att vara hotfulla (Bowlby, 

1988). 

     Ur ett macroperspektiv enligt den bioekologiska modellen kan samhällsstrukturen påverka 

människors syn på barnuppfostran och hur barnet behandlas i hemmet (Bronfenbrenner, 

1977). Enligt Modig (2009) var det över 90 % av svenska föräldrar som använde sig av fysisk 

bestraffning gentemot barnet och över 50 % var positiva till barnaga på 1960-talet. År 1979 

blev barnaga i hemmet förbjudet. Under 1970-talet var ungefär 35 % av föräldrarna positiva 

till barnaga och ungefär 50 % använde sig av det. På 1980-talet var det 25 % av föräldrarna 

som var positiva till barnaga och 35 % använde sig av det. Under 2000-talet var det ungefär 

10 % som använde sig av- och var positiva till barnaga. 

     Det var en stor andel föräldrar som slog sina barn som ansåg att det var fel att slå barn. 

Men lagar och opinionsarbete på samhällsnivå gjorde att människor minskade användningen 

av våld mot sina barn. Idag förekommer det fysisk bestraffning mot barn men det är oftare 

mildare och mindre regelbundna bestraffningar än det var tidigare (Modig, 2009). Detta 
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indikerar att samhällets insatser har påverkat människors attityder och beteenden kring 

barnaga kraftigt och att detta skulle kunna ha effekt inom andra områden än barnaga också. 

     Föräldrar som är stressade (distressed) har ökad risk för att utsätta sina barn för 

försummelse, har ökad risk för att barnen får internaliserande beteendeproblem samt anger 

stress som en orsak till att de har utövat våld mot barnet (Berzenski et al., 2014; Janson et al., 

2011). Detta skulle kunna indikera att stödet från Förskoleteamet Tummen som minskade 

föräldrarnas stress skulle kunna vara skyddande faktorer mot våld och försummelse. Utifrån 

Bronfenbrenner (2006) sker en ömsesidig påverkan i interaktionen mellan individer. Detta 

skulle kunna göra att barn kan göra sina föräldrar stressade vilket i sin tur kan öka 

föräldrarnas stress som gör att föräldrarna blir mer hårdhänta mot barnet vilket i sin tur gör 

barnet mer stressat. Bowlby (1988) menar att barn som blivit slagna har svårare att skapa 

goda relationer till andra barn och vuxna, dessutom kan de vara väldigt aggressiva. 

     Berzenski et al. (2014) menar att stress och försummelse är en särskilt problematisk 

kombination ur ett anknytningsperspektiv då föräldrarna är otillgängliga och dessutom inte 

klarar av att tillgodose barnets behov vad gäller trygghet och stöd. Temple och Reynolds 

(2007) nämner att det är särskilt viktigt att hjälpa barn från utsatta familjer när det görs 

program för att stödja förskolebarn. Förskoleteamet Tummen är öppet för alla som har barn i 

förskoleåldern, många som sökte sig dit var tvåspråkiga familjer och det var även familjer 

som hade problem med exempelvis arbetslöshet som sökte sig dit.  

     Det fanns familjer där föräldrarna inte hade några direkta problem utan bara ville lära sig 

att bli bättre föräldrar, vilket de kanske inte annars skulle se som tillräckligt för att söka 

professionell hjälp. Men problem som verkar små kan bli allvarliga, vilket gör att 

Förskoleteamet Tummens verksamhet kan ha en viktig inverkan för att förebygga problem 

som kan uppkomma på sikt. 

     Enligt Maguire et al. (2015) har emotionell misshandel och försummelse samband med 

inlärningssvårigheter, lägre IQ samt ADHD-liknande symptom hos barnet. Socialstyrelsen 

(2014) menade att psykisk försummelse bestod av att inte ge barnet tillräckligt med 

uppmärksamhet och bekräftelse samt underlåtenhet att lära barnet sociala regler bland annat.  

Förskoleteamet Tummen hjälpte både föräldrar och pedagoger att vara mer närvarande 

gentemot barnet och visa mer förståelse. Bowlby (1988) menar att det är viktigt att ge barnet 

bekräftelse och uppmärksamhet för att barnet ska kunna utveckla ett tryggt 

anknytningsmönster.  

     De insatser från Förskoleteamet Tummen som enligt personalen minskade barnens 

negativa beteenden och förbättrade föräldrarnas bemötande mot barnet skulle kunna bryta 
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negativa spiraler som Atzaba-Poria et al. (2014) nämnde. De menade att barn som var mer 

lätthanterliga hade en moder som var mer positiv i föräldraskapet. Bowlby (1988) menade att 

barn som var lyckliga och trygga var mindre oroliga och krävande vilket gjorde att 

föräldrarna bemötte barnet på ett fördelaktigt sätt vilket skapade positiva spiraler. Lindsey 

och Caldera (2015) menar dessutom att föräldrar med trygg anknytning visar mer positiva 

känslor och har ett bra interaktionsmönster.   

    Axberg et al. (2006) menar att Marte Meo-filmning används för att medvetandegöra och 

förbättra interaktionen mellan vuxna och barn. Förskoleteamet Tummen använde sig av 

Marte Meo-filmning, vilket skulle kunna ge positiva effekter på barn och föräldrar samt deras 

interaktion. Förskoleteamet Tummen använde även ICDP som enligt Hundeide (2009) till 

stor del fokuserar på kommunikation mellan omsorgspersonalen och barnet. 

     Även om Folkhälsomyndigheten (2013) anser att riktade föräldrastödsinsatser är 

kostnadseffektiva och att det inte är lika säkert att universella stödinsatser är lika effektiva, 

anser de dock att universella föräldrastödsprogram kan vara bra ur ett hälsoekonomiskt 

perspektiv eftersom de brukar vara kostnadseffektiva och främjar barnets hälsorelaterade 

livskvalité samt minskar utagerande beteende. Detta ger intrycket att universella föräldrastöd 

behövs då forskning har visat att utagerande beteende och samspelssvårigheter i tidig ålder 

kan få stora konsekvenser i vuxenlivet (Jones et al., 2015; Magdalena, 2015 Rudasill et al., 

2013).  

     Ghaderi et al. (2014) menade dock att universella preventiva föräldrastödsprogram ger 

stora positiva effekter för särskilt utsatta grupper medan övriga får små till måttliga positiva 

effekter. Dessutom minskar stigmatiseringen mot utsatta grupper i de universella preventiva 

föräldrastödsprogrammen då även andra grupper omfattas av dessa. 

     Universella föräldrastödsinsatser som riktar sig mot förskolebarn skulle kunna vara 

särskilt kostnadseffektiva eftersom det har visat sig att insatser mot små barn är mer 

kostnadseffektiva än insatser som sker senare i livet (Reynolds et al., 2010; Temple & 

Reynolds; 2007). 

 

Trygghet och bemötande i förskolan 

Folkhälsopolitikens målområde 3 "Trygga och goda uppväxtförhållanden" belyser vikten av 

förskolans roll för barnens hälsa. Bemötande från barn, personal och andra vuxna är viktigt 

för att skapa en god miljö i förskolan, vilket var viktigt för att minska skillnaderna i barns 

uppväxtvillkor (Folkhälsomyndigheten, 2013b; Regeringen, 2002). 
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     Rudasill et al. (2013) menar att konflikter med lärare i förskolan har större inverkan på 

interaktionen med klasskamrater i grundskolan än vad positiva relationer med läraren har. 

Goda lärarrelationer kan göra att barnen lär sig interagera med andra människor och utveckla 

sociala strategier samt minska konflikter med andra barn. Förskolebarn som hade en bra 

relation till sin lärare hade ett bättre temperament och bättre interaktion med klasskamrater 

när de gick i tredje klass. Konflikter med lärare och häftigt temperament när barnet är 4,5 år 

gammalt ökar risken för riskbeteenden när barnet går i sjätte klass. De hänvisar till 

Bronfenbrenners proximala processer och menar att samspelet mellan individ och miljö kan 

påverka barnets utveckling till den grad att barnet påverkas som tonåring av sitt beteende som 

4,5-åring. 

     Enligt Bowlby (1988) har studier visat att det var dubbelt så vanligt att barn som utsatts 

för misshandel attackerade andra barn. Barnen som hade utsatts för misshandel attackerade 

även vuxna, vilket inget av de barn som inte utsatts för misshandel gjorde. Detta skulle kunna 

indikera att barn som är aggressiva mot pedagogerna på förskolan har en ökad risk för att 

utsättas för våld i hemmet. 

     När Förskoleteamet Tummen hjälpte pedagogerna var det ofta för att barnet uppvisade 

samspelssvårigheter eller uppvisade aggressivt beteende mot pedagogerna. Detta visar att 

Tummens verksamhet är viktig för barnens framtida interaktion med klasskamrater. 

Förskoleteamet Tummen beskrev att de förbättrade interaktionen mellan pedagogerna och 

barnen. Dels genom att förbättra barnets beteende men även genom att utveckla 

pedagogernas bemötande mot barnet och öka deras närvaro. Det skulle kunna göra att barnen 

känner att de har en trygg bas i skolan som de vet att de kan söka tröst och stöd hos, vilket är 

viktigt för barns trygghet och anknytningsmönster enligt Bowlby (1988). 

     Brooks-Gunn et al. (2013) nämner att det är viktigt att lärarna får stöd i form av coaching 

och mentorskap. Detta kan ske genom stöd på plats och videoklipp via internet. Coachingen 

kunde vara genom att sätta upp mål i undervisningen. Förskoleteamet Tummen hade i viss 

mån en coachande roll där specialpedagogen trädde in, till exempel när pedagogerna fick lära 

sig att barnet behövde dra sig undan till en lugn plats och ta pauser. 

     Gower et al. (2014) menade att barn som var aggressiva hade svårare för att bli 

accepterade av andra förskolebarn. Det var dessutom viktigt att lära pedagogerna att bemöta 

eleverna på ett prosocialt sätt. Förskoleteamet Tummen förändrade pedagogernas bemötande 

och minskade barnens aggressivitet, vilket skulle kunna förbättra barnens vänskapsrelationer 

i förskolan samt öka barnets prosociala beteende. Sundell och Forster (2005) ser prosocialt 
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beteende och möjligheten till prosociala handlingar som skyddsfaktorer mot beteendeproblem 

hos barn.   

    Socialstyrelsen (2009) menade att förskolor i Sverige behövde bli bättre på att upptäcka 

psykisk ohälsa i ett tidigt stadium och dessutom använda sig av samverkan för att förebygga 

psykisk ohälsa. Förskoleteamet Tummen skapade en ökad förståelse för barnens problematik 

och skulle förmodligen kunna lära pedagoger att upptäcka psykisk ohälsa bland barnen. 

     FN:s barnrättskommitté (United Nations, 2015) menade att försummelse och våld i 

barnets hem också behövde upptäckas tidigt av skolpersonal. Även här skulle Förskoleteamet 

Tummens verksamhet kunna vara till hjälp. Dock fyller Förskoleteamet Tummen redan en 

roll eftersom Sverige kritiserades av FN:s barnrättskommitté för att barnen skulle vara 

garanterade tillgång till psykiskt och psykosocialt stöd tidigt i livet och att det skulle vara 

kortare väntetider till stödet. Förskoleteamet Tummen hade som mål att ha väldigt korta 

väntetider och verksamheten var dessutom riktad mot alla förskolebarn som var i behov av 

hjälp. 

     Utifrån resultaten i denna studie finns det indikationer till att Förskoleteamet Tummen kan 

påverka barns utveckling starkt. Särskilt barnens sociala och emotionella utveckling då 

personalen menade att verksamheten hade stöttat barn som främst led av samspelssvårigheter 

och utagerande beteendeproblem. 

 

Metoddiskussion 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bygger en studies trovärdighet (trustworthiness) på 

tillförlitlighet (credibility), överförbarhet (transferability) och giltighet (dependability).  

Tillförlitlighet handlar om hur väl materialet har analyserats och om fokus har varit på rätt 

saker i analysen. Tillförlitligheten påverkas av valet av deltagare, kontext, datainsamling och 

studiens fokus. Denna utvärdering har vissa problem med tillförlitligheten eftersom det var 

personalen som gjorde en utvärdering om sin egen verksamhet. Detta gör det viktigt att ta 

hänsyn till att det är deras subjektiva upplevelser om hur situationen har förändrats som visas. 

Själva metodprocessen i denna studie har däremot förklarats stegvis och tillförlitligheten har 

dessutom stärkts genom användning av citat samt bakgrunden till dessa citat. Något mer som 

stärker tillförlitligheten i denna studie är att många frågor i enkäten användes för att förstå 

kontexten till frågan som undersöktes. En helhetsbild skapades kring barnets/familjens 

problematik samt det stöd de fick av Förskoleteamet Tummen, innan den specifika frågan 

som var syftet med denna studie undersöktes.   
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     Det var ett brett och spretigt material vilket gjorde att det blev många små kategorier som 

hade ett litet innehåll. Detta påverkar också tillförlitligheten enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Dock gav det en bra överblick över de aspekter som Förskoleteamet Tummen 

förbättrade för barnen, föräldrarna och personalen.  

     Överförbarheten i denna studie kan ses som god då föräldrastöd och andra interventioner 

har visat sig fungera. Socialstyrelsen (2009) belyser dessutom vikten av ökad förståelse för 

psykisk ohälsa i förskolan samt betydelsen av samverkan för att minska den psykiska ohälsan 

bland förskolebarn. Då det har visat sig att psykisk ohälsa hos föräldrar, externaliserande 

beteende hos barn och samspelssvårigheter hos barnet kan få negativa konsekvenser för 

barnet medan föräldrastöd och interventioner i skolan har visat sig ge positiva effekter är 

dessa resultat förmodligen överförbara till liknande verksamheter då olika interventioner har 

gett goda effekter (Folkhälsomyndigheten; Hautmann et al., 2014; Magdalena, 2014; Temple 

& Reynolds, 2007; Williams & Williams, 1995). Detta är dock en samverkansform som 

angriper flera problem. Bland annat föräldrarnas psykiska hälsa, barnets samspelssvårigheter, 

barnets externaliserande beteende, pedagogernas utveckling. Dessutom ger Förskoleteamet 

Tummen stöd till föräldrar, barn och pedagoger. Var och en av dessa variabler har utifrån 

forskningen som tidigare nämnts i den här uppsatsen varit viktiga för barnets utveckling och 

framtida livssituation. Detta innebär att liknande interventioner förmodligen också skulle ge 

positiva resultat. Detta gör att denna studie är viktig ur en folkhälsovetenskaplig synvinkel. 

     Graneheim och Lundman (2004) nämner även begreppet giltighet som handlar om hur 

datan kan ha förändrats över tid och hur det har påverkat resultatet. Vad gäller giltigheten 

fanns det stora mängder material att välja mellan, men det var delar av det nyaste materialet 

som undersöktes. I denna studie var författaren noga med att anpassa analysen och dess 

tolkningsnivå till sin egen förmåga, vilket var positivt för giltigheten. 

     Malterud (2001) nämner att det är viktigt inom kvalitativ forskning att inte ta resultaten 

för givna, utan att vara kritiskt ifrågasättande. Validitet, reflexivitet och relevans ses som 

viktiga begrepp. Denna studie är relevant då det behövs en utvärdering av verksamheten. 

Reflexivitet benämner Malterud (2001) som faktorer som kan påverka forskarens val av ämne 

och infallsvinkel på ämnet samt vilken metod som används och hur resultaten presenteras. 

Allt som kan påverka forskarens objektivitet. Den kvalitativa infallsvinkeln med kvantitativa 

inslag i denna uppsats valdes mot bakgrund av att det var viktigt att undersöka just hur 

verksamheten hade fungerat och vad för förändringar som skedde under tiden då familjerna 

fick stöd från Förskoleteamet Tummen. Även om det var personalens egna åsikter fanns det 

inslag av vilka konkreta förbättringar som hade skett och även åsikter från andra aktörer. 
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Malterud (2001) nämner även förförståelse. Detta är dock inget problem då personen som 

skrev denna uppsats inte hade någon koppling till Förskoleteamet Tummen eller liknande 

verksamheter tidigare. 

 

Slutsats 

Tidigare studier har visat att det är många barn som far illa i hemmet och har problem i 

förskolan. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att stödja familjer för att skapa en mer 

jämlik hälsa, eftersom det är många barn som har problem i förskolan och i hemmet. 

Föräldrastöd kan rikta sig mot särskilt utsatta grupper, men även universella 

föräldrastödsprogram gynnar utsatta grupper allra mest. Insatser gentemot barn i förskolan är 

viktigt då det påverkar barnens framtida skolframgångar från grundskolan till 

universitetsnivå. Tidigare studier har visat att psykisk ohälsa börjar när barnen är mycket små 

och kan påverka hela personens liv, vilket gör att små insatser som sker tidigt kan förhindra 

att det behövs mer kostsamma insatser senare i livet. Dessutom finns det en kritisk punkt vid 

runt tre års ålder där många studier har gjorts och dessa har visat att externaliserande 

beteendeproblem i den åldern kan påverka karriär, psykisk hälsa och kriminalitet i vuxen 

ålder. Föräldrarnas roll för barnets beteende- och känslomässiga utveckling är viktig och 

föräldrastöd är ett kostnadseffektivt sätt att förebygga problem då kostnader för kriminalitet 

och psykisk ohälsa är höga. Förskoleteamet Tummens verksamhet hade ett mångsidigt 

föräldrastödsarbete som omfattades av enskilda samtal, nätverksmöten och föräldragrupper. 

Dessutom stöttade Förskoleteamet Tummen pedagogernas utveckling i sin yrkesroll, vilket 

också gav positiva effekter för barnet i form av förståelse, struktur och bemötande. 

Socialstyrelsen har riktlinjer för vård vid ångest och depression. Där depression och ångest 

hos barn och psykisk sjukdom hos små barn rekommenderas behandling genom 

föräldrautbildning, familjebehandling och psykopedagogiskt stöd. Förskoleteamet Tummens 

verksamhet lämpar sig för dessa problem då de har liknande behandlingsmetoder, som 

exempelvis; föräldragrupper, pedagogiskt stöd, familjesamtal och enskilda samtal. 

 

Framtida forskning 

Då det är viktigt med förebyggande insatser för att förhindra framtida ohälsa är det viktigt att 

undersöka insatser som sker tidigt för att barn ska utveckla god psykisk hälsa. Forskning har 

visat att insatser riktade mot förskolebarn har visat sig effektiva för att minska problem inom 

många områden som exempelvis beteendeproblem och framtida psykisk ohälsa. Därför är det 
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viktigt att undersöka vidare hur insatser ska kunna implementeras samt utvärdera dessa. 

Exempel på insatser skulle kunna vara självhjälpsböcker och onlinehjälp för föräldrar. 

Förskoleteamet Tummen använde sig av mejlkontakt i några fall, det hade varit intressant att 

undersöka om mejl- och telefonkontakten med föräldrarna hade någon effekt på föräldrarnas 

roll eller barnets situation. Det som vore särskilt viktigt att undersöka är föräldrarnas, 

pedagogernas och barnens åsikter om hur de har upplevt den hjälp de har fått från 

Förskoleteamet Tummen. 

     Andra viktiga aspekter att undersöka vore delar av Förskoleteamet Tummens 

utvärderingsmall där det bland annat finns information om hur Förskoleteamets personal 

tycker att samverkan har fungerat med andra instanser och hur oroliga Förskoleteamets 

personal känner sig för att barnet far illa i sin hemmiljö. Dessutom är det viktigt att utvärdera 

program som implementerats för att stödja barn, familjer och pedagoger. Det skulle kunna 

vara viktigt för den pedagogiska verksamheten att externa aktörer hjälper till att stödja barn 

och pedagoger. Att rikta och utvärdera insatser som rör förskolebarn är viktigt ur 

folkhälsosynpunkt som tidigare beskrivits, och på grund av att det kan få stora konsekvenser 

för barn och samhälle i framtiden är det viktigt att se om dessa fungerar. Det behövs dock 

mer forskning om hur universella föräldrastödsinsatser påverkar utsatta grupper. Därför är det 

viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att undersöka universella föräldrastödsinsatser, för de 

gynnar alla, men särskilt de grupper som är utsatta. Detta är viktigt för att tidigt i livet lägga 

grunden för att skapa en bättre och mer jämlik hälsa för alla. 
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