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Sammanfattning 
Studien syftar till att undersöka om, och i så fall hur, pedagoger i förskolan arbetar 
förebyggande av barns psykiska ohälsa. Utgångspunkten för studien är teorier om barns 
psykiska hälsa utifrån ett socioemotionellt, sociokulturellt, kognitivistiskt och psykoanalytiskt 
perspektiv. Metodval för studien har varit en enkätundersökning baserad på dels en 
kvantitativ metod och dels en kvalitativ metod. 
   Resultatet av studien visar på pedagogers grundläggande uppfattningar om området psykisk 
ohälsa. Det finns en varierad definition av begreppet, där pedagoger beskriver begreppet 
utifrån både ett individperspektiv och ett objektivt perspektiv. Definitionen av begreppet 
”psykisk ohälsa” kan i viss mån kopplas till teoretikernas beskrivning av begreppet. Vidare 
redogör pedagogerna för olika arbetsmetoder i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa hos 
barn. Dessutom framkommer pedagogers efterfrågan av fortbildning. 
 
Frågeställningar 
 

- Vad innebär begreppet ”psykisk ohälsa” för pedagoger och finns det något samband 
med teorier om barns psykiska välmående? 
 

- Vilka arbetsmetoder menar pedagoger att de använder sig av för att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn, och på vilket sätt skulle dessa kunna utvecklas om utgångspunkten 
ligger i teorier om barns psykiska välmående? 
 

- Vad har pedagogers fortbildning för betydelse i det förebyggande arbetet av barns 
psykiska ohälsa? 
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INLEDNING 
Inledningsvis vill vi betona den statistik som Socialstyrelsen (2017) offentliggjort i en rapport 
gällande psykisk ohälsa hos barn. I rapporten jämfördes antal barn och unga som vid minst ett 
tillfälle antingen sökt vård för psykisk ohälsa eller också gjort uttag av psykofarmaka1. 
Statistiken visar på att den psykiska ohälsan hos barn mellan 10 och 17 år har dubblerats 
under det senaste årtiondet. 
   När vi fick kännedom om ovanstående forskning, växte ett intresse hos oss gällande statistik 
för barn i förskoleåldern. Vi kontaktade Folkhälsomyndigheten2 som på fråga uppgav att det 
inte finns någon statistik för psykisk ohälsa hos förskolebarn i Sverige i dagsläget. Det 
berodde på att en sådan studie är tidskrävande och ställer höga krav på personella resurser. En 
intressant infallsvinkel att sätta i relation till Sveriges avsaknad på statistik av förskolebarns 
psykiska ohälsa, är studier gjorda i USA som visar att 15% av barn mellan två och fem års 
ålder lider av någon form av psykisk sjukdom (Egger & Angold 2006 se Hughes, Spence & 
Ostrosky 2014, s. 39). På grund av brist på statistik om psykisk ohälsa hos förskolebarn i 
Sverige, menar vi att det finns ett outtalat behov av vår studie inom området ”psykisk ohälsa”. 
Forskningsområdets evidensbas expanderar och utvecklas då studier inom forskningsområdet 
genomförs, vilket leder till att teorier om ECMH (Early Childhood Mental Health) kan ses 
som ett bra utgångsläge för det fortsatta arbetet (Hughes, Spence & Ostrosky 2014, s. 48). 
   I vår framtida yrkesroll som förskollärare, anser vi det viktigt att se över våra möjligheter att 
utifrån verksamma pedagogers erfarenheter, teorier om barns psykiska utveckling och 
förskolans styrdokument förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Läkemedel som riktar sig mot psyket. Hämtad 2019-08-24: https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykofarmaka  
 
2 Myndighet med uppdrag att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och 
skydda mot olika former av hälsohot. Hämtad: 2019-08-24: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall hur, pedagoger i förskolan arbetar 
förebyggande av barns psykiska ohälsa.  
 
Frågeställningar: 
 

- Vad innebär begreppet ”psykisk ohälsa” för pedagoger och finns det något samband 
med teorier om barns psykiska välmående? 
 

- Vilka arbetsmetoder menar pedagoger att de använder sig av för att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn, och på vilket sätt skulle dessa kunna utvecklas om utgångspunkten 
ligger i teorier om barns psykiska välmående? 

 
- Vad har pedagogers fortbildning för betydelse i det förebyggande arbetet av barns 

psykiska ohälsa? 
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BAKGRUND – PSYKISK OHÄLSA 
I bakgrundsdelen kommer vi att lyfta begreppet ”psykisk ohälsa”. Vi kommer också att 
beskriva hur barns psykiska hälsa framställs i förskolans styrdokument om Läroplanen för 
förskolan, FN:s barnkonvention och Skollagen. Därtill kommer vi redogöra för 
fortbildningens betydelse för pedagogen. 
 
Psykisk ohälsa – vad är det? 
Då vår studie syftar till att undersöka om, och i så fall hur, pedagoger i förskolan arbetar 
förebyggande av barns psykiska ohälsa, måste vi också definiera begreppet ”psykisk ohälsa”. 
Begreppet ”psykisk ohälsa” anses svårdefinierat och mångtydigt eftersom det ofta härrör från 
individuella uppfattningar. Folkhälsomyndighetens (2017) definition av psykisk ohälsa är att 
det kan ses som en övergripande term vilken innefattar både psykiska besvär och psykisk 
sjukdom. Sveriges nationella samordnare inom området psykisk ohälsa, Kerstin Evelius, 
bekräftar denna definition och tillägger att psykiska besvär är sådant som stör välbefinnandet 
och som påverkar det dagliga livet (Evelius 2016, s. 6).  
   Även Hughes, Spence och Ostrosky (2014, ss. 37–38) beskriver psykisk ohälsa som en bred 
övergripande term, men specificerar att den hänvisar till individens emotionella, psykologiska 
och sociala välbefinnande (Centers for Disease Control and Prevention 2011 se Hughes, 
Spence & Ostrosky 2014, ss. 37–38). Det finns ingen specifik åldersinriktning i definitionen 
och användning av begreppet. Därtill är barnets psykiska hälsa förankrat med dess tidiga 
sociala och emotionella utveckling (Hughes, Spence & Ostrosky 2014, s. 38). 
   Vidare skriver 1177 Vårdguiden3 att psykisk ohälsa påverkas av både arv och miljö, och att 
de båda faktorerna formar oss till människor. Det framkommer att psykisk ohälsa kan 
innebära allt från att se och höra saker som ingen annan gör till att känna sig ledsen, orolig 
och ensam. Även sömnsvårigheter och ett sämre mående under en längre period anses höra 
till den psykiska ohälsan. Orsaker till psykisk ohälsa beskrivs som många, men att det kan 
handla om påfrestningar i form av stress, ångest och sorg (1177 Vårdguiden).  
 
Förskolans styrdokument 
Den svenska Skollagen innehåller bestämmelser inom skolväsendet och omfattar således även 
förskolan (SFS 2010:800). I 1 kap. 4 § av Skollagen (SFS 2010:800) beskrivs syftet med 
utbildning inom skolväsendet, där utbildningen bland annat ska visa hänsyn till barns olika 
behov, och erbjuda barnet det stöd och stimulans som behövs för att individen ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt. Vidare strävar skolväsendet efter att uppväga barns olika 
förutsättningar i att tillgodose sig utbildningen. I 8 kap. 2 § av Skollagen (SFS 2010:800) 
konkretiseras utbildningens syfte i förskoleverksamheten. Förskolan ska stimulera barns 
utveckling och lärande, och samtidigt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska 
utgå från en helhetssyn på det enskilda barnet och dess behov, och utforma utbildningen så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar helheten. I 8 kap. 9 § framkommer också att barn som 

 
3 Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Hämtad 2019-09-01: 
https://www.1177.se/Skane/om-1177-vardguiden/ 
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av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling också ska ges 
det stöd som deras individuella behov kräver.  
   I FN:s konvention om barnets rättigheter (Unicef 1989, s. 28) framkommer det att barnets 
utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla potential till bland annat psykisk förmåga. I 
artikel 27 av FN:s barnkonvention tydliggörs barnets rätt till den levnadsstandard som krävs 
för att barnet ska kunna utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt (Unicef 
1989, s. 28). Ansvaret inför att erbjuda en sådan levnadsstandard ligger hos vårdnadshavare 
eller andra ansvariga, till exempel pedagogen i förskolan.  
   Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2018, s. 13) redogör för att förskolan ska ge varje 
barn förutsättningar att utveckla: 
 

• förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande 
• sin identitet och känna trygghet i den, samt självständighet och tillit till sin egen 

förmåga 
• en förmåga av att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter 

och skyldigheter 
• förmågan av att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar och att ge uttryck 

för de egna uppfattningarna 
 
Fortsättningsvis beskriver Lpfö 98 (rev 2018, s. 15) skillnaden mellan förskollärarens ansvar 
och arbetslagets ansvar, där förskolläraren har det övergripande ansvaret för verksamheten.  
   Förskolläraren ansvarar för att varje barn: 
 

• får utmanas och stimuleras i sin sociala, emotionella och kognitiva utveckling 
• ges förutsättningar till att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i 

gruppen 
• erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila 
• ges förutsättningar till att utvecklas, leka och lära samt stimuleras i att använda hela 

sin förmåga 
• utmanas och stimuleras i sin utveckling av kommunikation 

 
Arbetslaget ska: 
 

• uppmärksamma, ge ledning och stimulans till alla barn  
• erbjuda särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling 
• verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse och utveckling och 

lärande 
• stärka barnets tillit till sin egen förmåga 
• utmana barnets nyfikenhet och förståelse för kommunikation 
• skapa förutsättningar för barnet i att utveckla sin förmåga att kommunicera 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer 
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Fortbildningens betydelse för pedagogen 
I 2 kap. 34 § av Skollagen (SFS 2010:800) redogörs det för att förskolechefen ska se till att 
personal i förskolan ges möjligheter till kompetensutveckling4. 
  I Lpfö 98 (rev 2018, ss. 19–20) framgår förskolechefens ansvar i att se till att förskollärare, 
barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för att de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och att de kontinuerligt ges möjligheter att dela 
med sig av sin kunskap och lära av varandra för att utveckla utbildningen. Därtill ska 
förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen och att utbildningen utformas 
så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver 
(Lpfö 98 rev 2018, ss. 19–20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Begrepp inom arbetslivet som syftar till när personal eller ledning får möjlighet att utveckla sig inom sin 
yrkesroll genom att de får genomgå olika utbildningar och kurser. Hämtad 2019-09-01: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompetensutveckling 
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TEORIER 
Här redogör vi för den teoretiska utgångspunkten för vår studie;  
barnets psykoanalytiska, socioemotionella, sociokulturella och kognitivistiska utveckling. Vi 
beskriver också tre olika former av psykisk störning hos barn.   
  
Psykoanalytisk teori 
Någon gång i början av 1900-talet grundade psykiatern, neurologen och författaren Sigmund 
Freud (1856–1939) den psykoanalytiska teorin. Den psykoanalytiska teorin benämns ofta som 
psykoanalysen. Utgångspunkten för psykoanalysen är att personligheten består av tre olika 
komponenter; detet, jaget och överjaget (Costandi 2012, s. 18).  
   Detet drivs av lust och försöker nå direkt tillfredsställelse, medan överjaget strävar efter ett 
moraliskt ställningstagande. Jaget hamnar ofta i kläm eftersom det eftersträvar rationella 
beslut. Det leder till inre konflikter (Costandi 2012, s. 18). Detet ställer krav på jaget som gör 
att vi blir hysteriska vilket leder till att jaget ger efter för kraven men påföljden blir då att 
överjaget kontrar med skuldkänslor (Costandi 2012, s. 18). I ett försök att hantera de 
oförenliga kraven tar jaget hjälp av drömmar och neuroser. Neuroser är en lindrigare form av 
psykisk störning som kännetecknas av ångest och fobier, istället för en extrem psykisk 
störning som innefattar vanföreställningar och hallucinationer (Costandi 2012, s. 12). Freud 
menar att neuroser uppstår i jagets försvarsmekanismer och utlöses av olösta inre konflikter 
(Costandi 2012, s. 12). I drömmar och neuroser får detet utlopp för dess undertryckta 
önskning samtidigt som försvarsmekanismerna ”bortträngning” och ”förnekelse” dämpar 
ångesten. Försvarsmekanismerna kan dock bli patogena5 och är därför en viktig orsak till 
olika psykiska störningar (Costandi 2012, s. 18).   
 
Eriksons psykosociala utvecklingsteori 
Tillsammans med sin handledare Anna Freud, Sigmund Freuds dotter, studerade Erik H. 
Erikson (1902–1994) en psykoanalytisk utbildning då han hade ett intresse för 
barnpsykoanalys (Hwang & Frisén 2012, s. 165). År 1933 flyttade Erikson från Tyskland till 
USA på grund av nazisternas maktövertagande. Väl i USA började Erikson arbeta med barn 
och ungdomar och blev så småningom intresserad för de snabba sociala förändringarna som 
skedde under efterkrigstiden såsom ungdomsbrottslighet, rasmotsättningar, 
könsrollsförändringar och generationsklyftor (Hwang & Frisén 2012, s. 165).  
   I sitt arbete kom Erikson att utveckla teorin om den psykosociala utvecklingen till att 
omfatta hela livet. Utifrån sina åtta utvecklingsfaser ansåg han att individen kan uppnå både 
en övervägande bra men också en mindre bra utveckling i varje fas (Hwang & Frisén 2012, s. 
165). Samtliga åtta faser kännetecknas av varsin konflikt eller kris som söker lösning vilket 
leder till personlighetsutveckling på olika sätt (Hwang & Frisén 2012, s. 165).  
   Nedan följer en tolkning av den tabell Hwang och Frisén framställt utefter de åtta faserna 
med respektive konflikt och två möjliga utgångar beroende på om individen löser konflikten 
på ett bra eller dåligt sätt (Hwang & Frisén 2012, s. 166): 
 

 
5 Något som framkallar sjukdom. Hämtad 2019-08-27: https://sv.wikipedia.org/wiki/Patogen 
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INDIVIDENS 
ÅLDER 

KONFLIKT POSITIV UTGÅNG NEGATIV 
UTGÅNG 

0–1,5 Tillit till eller 
misstro till andras 
förmåga att 
tillgodose individens 
grundläggande 
behov av 
exempelvis föda och 
närhet  

Hoppfullhet, klarar av 
frustration och kan 
skjuta upp 
behovstillfredsställelse 

Misstänksamhet, 
avvisande, 
uppgivenhet och 
tillbakadragande 

1,5–3 Tillit till den egna 
förmågan eller 
känsla av 
tveksamhet inför 
denna 

Har en egen vilja, 
självkontroll och en 
positiv självkänsla 

Tvångsmässigt 
förhållningssätt och 
en taskig 
impulskontroll 

3–6 Att ta egna initiativ 
eller upplevelse av 
skuldkänslor kring 
uteblivet 
initiativtagande 

Finner meningsfullhet 
genom 
prestationsglädje och 
nyfikenhet 

Hämmar sig själv, 
tar inga egna 
initiativ och är 
passiv 

6–12 Förmågan att vara 
aktiv eller att 
underkasta sig andra 

Känslan av att vara 
kompetent och att 
duga som människa 

Känslan av 
otillräcklighet 

12–20 Tillgiven sin 
identitet eller osäker 
i sitt 
identitetsskapande 

Anpassad bild av sig 
själv och känslan av 
framtidstro 

Splittrad bild av sig 
själv, upprorisk, 
överdriven 
anpassning, 
depression och 
negativ 
identitetsskapande 

20–40 Att söka kontakt och 
vara nära andra eller 
att isolera sig från 
omvärlden 

Känslan av kärlek och 
närhet 

Tar avstånd från 
andra och är rädd 
inför närhet med 
andra 

40–60 Att förmedla och ta 
till sig information 
mellan olika 
generationer eller att 
stagnera och stanna 
utvecklingen 

Att vara omsorgsfull 
och ta ansvar för 
kommande 
generationer 

Tar avstånd och är 
egenmäktig 

60 + Okränkbar och 
hederlig eller 
uppgivenhet 

Visdom Känna förakt, avsky 
och tröstlöshet 
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Socioemotionell teori 
Den socioemotionella teorin handlar om huruvida barnets sociala och emotionella förmågor 
samspelar med varandra (Egidius 2019). Samspelet utgörs av hur barnets attityd och beteende 
uttrycks i samband med barnets känsloyttring av exempelvis trygghet, osäkerhet, blyghet, 
beundran, likgiltighet, medkänsla och svek (Egidius 2019). Parlakian (2003 se Hughes, 
Spence & Ostrosky 2014, s. 37) utvecklar barnets socioemotionella utveckling till att innefatta 
en utvidgande förmåga av att uppleva, reglera och känslomässigt uttrycka sig. Därtill 
framhävs barnets förmågor till att skapa nära och säkra interpersonella relationer samt för att 
utforska miljön och lära sig genom denna (Parlakian 2003 se Hughes, Spence & Ostrosky 
2014, s. 37). 
   Det finns en viss betoning på att den socioemotionella förmågan inte kan utvecklas utan 
barnets känslomässiga relationer och sociala interaktioner med föräldrar och andra 
omsorgspersoner, som exempelvis förskolläraren (Hughes, Spence & Ostrosky 2014, s. 37).  
 
Anknytningsteorin 
Begreppet ”anknytning” refererar till en form av nära känslomässiga relationer där 
gemensamt för relationerna är att de (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 36): 
 

• varar över tid 
• riktar sig mot en särskild person vilken inte är utbytbar 
• har stor känslomässig betydelse för individen 
• kännetecknas av att personerna söker varandras närhet 
• leder till känsla av obehag vid ofrivillig separation från den andra 

 
Grundaren för anknytningsteorin hette John Bowlby (1907–1990). Bowlby var utbildad 
psykoanalytiker och arbetade för världshälsoorganisationen WHO från år 1940. Bowlbys 
huvudfokus med arbetet för WHO var att undersöka efterkrigstidens hemlösa barn och hur 
deras situation möjligen kunde förbättras (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 34). 
   Bowlby utförde ett experiment varpå han senare utgav en rapport med namnet ”Maternal 
care and mental health” (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 34). Resultatet av 
experimentet visade att barns uttryck för ilska och förtvivlan inför att separeras från 
föräldrarna under perioder av veckor eller månader, ansågs vara ett hälsosamt tecken inför ett 
behov av kontakt med föräldrarna. Dessutom fann man att det gjorde barnen gott att få 
återförenas med sina föräldrar (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 34). Rapporten 
betonade föräldrars betydelse för barns utveckling och lyfte eventuella risker i att tidigt 
utsättas för byte av vårdnadshavare (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 34). Senare skrev 
Bowlby den första av tre böcker av ”Attachment and loss” där anknytningens betydelse för 
människans utveckling betonas. I boken framkom hur separationer, vanvård och försummelse 
i barnets tidiga liv kan leda till konsekvenser för den fortsatta utvecklingen (Broberg, 
Hagström & Broberg 2012, s. 35).  
   År 1950 inledde Bowlby ett samarbete med Mary D. S. Ainsworth (1913–1999). De båda 
hade ett gemensamt intresse för vad som styr små barns utveckling mot hälsa respektive 
ohälsa. Ainsworth gav anknytningsteorin den stadga som behövdes. Hennes kompetenser 
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inom personlighetspsykologin i kombination med intresset för individens olikheter gav henne 
rätt förutsättningar i att synliggöra barnets utveckling av olika former av anknytning till olika 
omsorgspersoner (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 36). Bowlbys primära intresse låg i 
anknytning som ett generellt mänskligt fenomen medan Ainsworth intresserade sig för de 
individuella olikheterna, vilket gjorde att de kompletterade varandra bra (Broberg, Hagström 
& Broberg 2012, ss. 35–36). 
 
Sterns utvecklingsteori 
Daniel Stern (1934–2012) utvecklade en teori om ”det kompetenta barnet” som utgår från att 
barnet redan från födseln är kompetent och har förmågan av att skapa relationer (Persson 
2010, s. 4). Barnet anses ha en medfödd förmåga av att överföra sinnesintryck till ett annat, 
exempelvis från det barnet ser till det barnet hör. Det här kallas för ”amodal perception” och 
är en förmåga med en avgörande betydelse för barnets självuppfattning och dess utveckling 
(Persson 2010, s. 4). Amodal perception har en avgörande roll i att påverka förmågan av att 
förstå andra människors sociala beteende (Jerlang 2006 se Persson 2010, s. 4). 
   Stern utformade en egen utvecklingsteori gällande ett ”själv”. Teorin utgår från att självet 
ses som en ny- eller omorganisation av upplevelser och erfarenheter, där samspelet mellan 
dessa sker samtidigt som att ytterligare upplevelser registreras (Persson 2010, s. 4). Vidare 
menar Stern att det finns fem olika utvecklingsnivåer av formandet av självet (Persson 2010, 
s. 4). När barnet är mellan noll till två månader gammalt befinner det sig i det begynnande 
självet där barnet försöker se samband mellan olika sinnesintryck. Därefter väntar den andra 
utvecklingsnivån, känslan av ett kärnsjälv, där barnet avgränsar sig från andra personer och 
utvecklar förmågan att reglera självet. Den tredje utvecklingsnivån handlar om det subjektiva 
självet där barnet upplever en ömsesidig känsla av att bli sedd och bekräftad. Fjärde 
utvecklingsnivån brukar inträda då barnet är femton månader gammalt. Under denna 
utvecklingsperiod börjar barnet utveckla ett verbalt språk samtidigt som en utvecklande 
förmåga över att kunna reflektera över sig själv pågår. Det tre år gamla barnet når slutligen 
den femte utvecklingsnivån där barnet har utvecklat en förmåga av att kunna berätta om 
upplevelser med språket (Persson 2010, s. 4).  
 
Sociokulturell teori 
Grundaren för den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij (1896–1934). Grunden för den 
sociokulturella teorin är tanken om att människors förmåga till tänkande och dess 
kompetenser endast kan förstås och undersökas genom att analysera språk och handlanden i 
förhållande till individens sociala och kulturella resurser (Jakobsson 2012, s. 153). Den 
sociokulturella teorin enligt Vygotskij har tolkats av Wertsch (1947-). Wertsch menar att 
relationen mellan människans tänkande och kulturella resurser är så central och väsentlig att 
man istället för att påstå att människan talar, tänker och handlar bör tala om ”individuella-
handlingar” och ”arbete-med-medierande-redskap” (Wertsch 1998 se Jakobsson 2012, s. 
153). Begreppen är översatta från engelskans ”individual(s)-acting” och ”operating-with-
mediational-means” och saknar en bra översättning till svenska, men kan beskrivas som att de 
kulturella resurserna driver människan till att aktivera, trigga eller driva tänkandet och 
handlingen framåt. En annan översättning är uttryck om att de tillgängliga kulturella 
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resurserna möjliggör tänkandet och att vi tänker med hjälp av eller via dem (Jakobsson 2012, 
s. 153). Ett vetenskapligt uttryck är ”mediering genom artefakter” där en central tanke, utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv, blir att fokusera på och förstå hur lärande människor interagerar 
med de tillgängliga kulturella resurserna och hur dem påverkar lärprocesserna (Jakobsson 
2012, s. 153). De medierande redskapen är alltså de kulturella resurserna som mänskligheten 
utvecklat genom historien och som vi idag kan använda för att tänka och agera. Mediering blir 
således ett väsentligt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och beskriver samverkan 
mellan människors tänkande och agerande och de kulturella resurserna (Jakobsson 2012, s. 
153).  
 
Kulturella resurser 
Resurser är enligt Säljö ett mycket viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin (Säljö 
2005 se André & Salmijärvi 2009, s. 7). Vidare menar Säljö att begreppet ”resurs” bör ses 
som ett nyckelbegrepp när det kommer till att förstå människans lärprocess. Resurserna är 
antingen intellektuella och handlar då om språk eller också är de materiella i form av 
artefakter (Säljö 2005 se André & Salmijärvi 2009, s. 7).  
   Den absolut viktigaste resursen är språket (André & Salmijärvi 2009, s. 8). Människan har 
genom historien framställt olika fysiska artefakter i syfte att förädla omvärlden. Därtill har 
människan också format ett språk för att kunna kommunicera (André & Salmijärvi 2009, s. 
8). Vidare uttrycker Säljö ingen specifik definition av begreppet ”resurs” men beskriver ändå 
många exempel som tyder på att resurser omfattar samtliga föremål som människan kan ha 
användning för i någon form av syfte (Säljö 2005 se André & Salmijärvi 2009, s. 8). 
   Genom att analysera människans utveckling och användning av sociokulturella resurser 
förstår vi också människans kompetens, menar Säljö, trots att särskiljande mellan de båda 
faktorerna anses omöjlig då de överlappar varandra (Säljö 2005 se André & Salmijärvi 2009, 
s. 7).  
 
Mediering 
Mediering anses vara relationen mellan människor och resurser i olika sammanhang (Säljö 
2000 se André & Salmijärvi 2009, s. 8). Dessutom verkar mediering handla om vår förståelse 
och kunskap om att verkligheten inte är neutral utan utgörs av förutbestämda uppfattningar 
vilka förs över från en generation till nästa med hjälp av de kulturella redskapen (Säljö 2000 
se André & Salmijärvi 2009, s. 9). På så sätt blir vår uppfattning om världen beroende av den 
kultur vi befinner oss i och att det sätt vi interagerar och förhåller oss till omvärlden kan se 
annorlunda ut i en kultur som behärskar en annan uppsättning sociokulturella resurser (Säljö 
2000 se André & Salmijärvi 2009, s. 9). Konsekvensen av en förutbestämd uppfattning om 
världen blir att människan inte kan skapa en individuell tolkning av verkligheten utan istället 
låter omvärlden tolkas för oss (Säljö 2000 se André & Salmijärvi 2009, s. 8). Resultatet blir 
att den förutbestämda uppfattningen och tolkningen om världen vilka förs över mellan 
generationer, medieras för barnet genom lek och andra former av samspel med personer i 
omgivningen (Säljö 2000 se André & Salmijärvi 2009, ss. 8–9).  
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Kognitivistisk teori 
Den kognitivistiska teorin uppkom då kunskapsteoretikern Jean Piaget (1896–1980) fann ett 
intresse av människans kompetensutveckling (Costandi 2012, s. 32). Begreppet ”intelligens” 
är väsentligt för den kognitivistiska teorin och Piaget menade att intelligens ses som ett 
redskap vilken används av människan för att kunna anpassa sig till miljön. Vidare ansåg 
Piaget även att barnets förståelse av verkligheten skapas genom kontinuerligt interagerande 
med omgivningen och att kompetenser organiseras i så kallade scheman – tankemönster 
(Costandi 2012, s. 32). Schemana är alltså de fundamentala byggstenarna i ett intelligent 
beteende som med tiden blir allt mer komplexa. Piaget kom att beskriva fyra olika stadier av 
intelligensutveckling (Costandi 2012, s. 32). 
   Då barnet är mellan noll och två år gammalt befinner det sig i det sensorimotoriska stadiet 
varvid barnets tänkande sker genom erfarandet av föremål och att handskas med dessa. Innan 
barnet går över i den andra fasen har barnet också börjat leta aktivt efter dolda saker (Costandi 
2012, s. 32). Mellan två och sex år befinner sig barnet i den andra fasen – det preoperationella 
stadiet. Det som utmärker det preoperationella stadiet är barnets utveckling och användande 
av inre bilder, symboler och språk. Barnet är dessutom egocentriskt och kan inte utgå från ett 
annat perspektiv än det egna (Costandi 2012, s. 32). Det tredje stadiet kallas för det konkreta 
operationernas stadium och innebär att barn mellan sju och elva år blir mindre självupptagna 
och har utvecklat ett logiskt tänk, dock behöver barnet fortsatt konkreta föremål för att kunna 
uppnå det konkreta operationernas stadium (Costandi 2012, s. 32). Det sista stadiet sker då 
barnet är mellan elva och femton år gammalt och kallas för det formella tankeoperationernas 
stadium. Då kan barnet föreställa sig abstrakta sammanhang och förmågan av att tänka 
hypotetiskt om situationer de inte själva upplevt är även den utvecklad (Costandi 2012, s. 32). 
 
Psykiska störningar hos förskolebarn 
Termerna av psykotiska, borderline- och neurotiska störningar kan ses som en utgångspunkt 
vid aspekter av tillämpning på barn (Carlberg 2012, s. 218). Ur ett barnpsykologiskt 
perspektiv är gränserna mellan de tre psykiska störningarna inte helt självklara (Carlberg 
2012, s. 218). Nedan redogör vi för tre psykiska störningar hos barn. 
 
Psykotiska störningar 
Den gräns som anses vara svårast att bedöma är den mellan psykotiska störningar och 
borderlinestörningar (Carlberg 2012, s. 218). Psykosdiagnoser är sällsynta inom 
barnpsykologin, speciellt om psykosdiagnoserna måste uppfylla kriterier för psykos och där 
störningar inom de särskiljande själv- och objektsrepresentationerna inte existerar (Carlberg 
2012, s. 218). Enligt Pine finns det två diagnoser som uppfyller dessa kriterier; infantil autism 
och symbiotisk psykos (Pine 1974 se Carlberg 2012, s. 219).  
   Infantil autism innebär att barnet aldrig har ingått i en symbiotisk relation med någon vilket 
gör att barnet är avskärmat från all mänsklig kontakt (Carlberg 2012, s. 219). Den 
symbiotiska psykosen handlar istället om att barnet har utvecklats och nyansering har 
påbörjats, men utvecklingen har gått tillbaka till ett onyanserat tillstånd (Frijling-Schreuder 
1968; Mahler 1968 se Carlberg 2012, s. 219).  
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   De två olika diagnoserna har olika typer av anpassningsstörningar i relationen mellan 
föräldrarna och barnet (Kramer & Rudolph 1991 se Carlberg 2012, s. 219). I den infantila 
autismen är barnets anpassningsstörningar bland annat; oregelbundna sömn- och 
vakenhetsmönster, ökade störningar av kolik, diarré och förstoppning, oro och gråt samt 
extrem tystnad och avvikande beteendemönster (Mahler et al 1984 se Carlberg 2012, s. 219).  
 Den symbiotiska psykosen har andra anpassningsstörningar som; uteblivna sociala leenden, 
oförmåga att urskilja det libidinösa objektet från andra vilket gör att objektet är för lätt att 
ersätta, extremt klagande på substitutobjekt, oförmåga att separera från det symbiotiska 
objektet utan att få panik samt en extrem främlingsrädsla (Carlberg 2012, s. 219).  
   Dessa olika anpassningsstörningar mellan barn och förälder kan leda till fixering och 
fixeringspunkter (Carlberg 2012, ss. 219–220). Fixering innebär att barnet stannar upp i sin 
utveckling vid en olöst inre konflikt (Nagera 1981b se Carlberg 2012, s. 208). Begreppet 
fixeringspunkt används för att markera en del av utvecklingen som på grund av brister i 
utvecklingen blir en möjlig punkt varvid barnet vid regression6 kan återkomma till vid 
exempelvis upplevelser av trauma (Carlberg 2012, s. 209). Barns erfarenhet av växande 
störningar tidigt i livet kan senare i livet ge upphov för psykosomatiska7 symtom. Kanske kan 
tendensen av att reagera ”med magen” grundläggas här (Carlberg 2012, s. 219). 
   För barn med psykotisk störning är det viktigt att omsorgspersonen i första hand blir en god 
förebild för barnet (Carlberg 2012, s. 223). 
 
Borderlinestörningar 
Den vanligaste formen av psykisk störning hos barn är borderlinestörningar (Carlberg 2012, s. 
219). Borderlinestörningar uppkommer då barnet uppnått en särskiljning mellan själv- och 
objektrepresentationer, men inte skapat en balans i själv- och objektkonstans (Carlberg 2012, 
s. 219).  
   Det finns flera olika fenomen att observera hos barn med borderlinestörningar, vilka även 
kan delas in i olika undergrupper (Pine 1974a; Blomberg & Söderlund 1989 se Carlberg 2012, 
s. 219). Det är dock viktigt att veta att beskrivningen av undergrupperna kan tyckas ha samma 
betydelse men det beror på att barn ofta har drag från flera olika fenomen samtidigt och 
därmed även undergrupper (Carlberg 2012, s. 219). 
   Nedan följer vår tolkning av de sju olika undergrupperna enligt Carlberg (2012, ss. 219–
220): 
 

NR Namn på undergrupp Beskrivning av undergrupp 
1 Barn som ständigt avviker från det 

egna ”jaget” 
Barnet har svårt för att hantera sina inre 
drifter. Barnet har dessutom en 
underutvecklad signalångest, som styr de 
aktiva försvarsmekanismerna. Barnet slutar 
inte med det magiska tänket och har fortsatt 

 
6 En typ av försvarsmekanism som leder till en tillfällig eller långvarig återgång till ett tidigare 
utvecklingsstadium. Hämtad 2018-08-29: https://sv.wikipedia.org/wiki/Regression_(psykologi) 
 
7 Kroppslig sjukdom som orsakats eller förvärras av psykiska faktorer. Hämtad 2018-08-29: 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykosomatisk 
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tanke om att barnet är den allsmäktige i 
förhållande till andra, vilket gör att barnet 
avviker i objektrelationsutvecklingen. 
Barnet saknar också acceptans för det som 
är på riktigt, den verkliga omvärlden. 

2 Barn som växlar mellan olika 
nivåer i jagorganisationen 
 

Barnet växlar mellan den verkliga världen 
och en fantasistyrd värld. Barnet pendlar 
också mellan den medfödda objektrelationen 
och ett autismliknande förhållningssätt. 
Driftuttryck från olika nivåer sker 
okontrollerat och hamnar längst fram i olika 
sammanhang. 

3 Barn som uttrycker förvirring som 
respons vid yttre oordning 
 
 
 

Barn som visar kraftiga störningar genom 
exempelvis utåtagerande och destruktivitet 
mot sig själv och andra. I en lugn miljö 
fungerar barnet på en högre nivå. Barnets 
patologi reagerar så som vid en stark 
stressreaktion. Dessa barn kan ha en sämre 
förväntad utveckling. Barnet tenderar att 
upprepa det livsmönster som de 
grundläggande tingen har erbjudit. Barnets 
risk inför missbruk och destruktiva 
handlingar mot sig själv och andra anses 
stor. 

4 Barn som införlivat en förälders 
psykos 
 

Barnet lever med en psykotisk förälder och 
har delvis införlivat förälderns 
personligghetsstruktur. Barn i denna 
undergrupp reagerar inte som det barn i 
föregående grupp, som snabbt blir 
förbättrade vid miljöombyte. 

5 Barn med ett begränsat jag Barnet fungerar stadigt på en låg 
funktionsnivå än det motsatta. Tillståndet 
kan vara ett resultat av deprivation8: för lite 
stimulans har skapat ett tomrum där 
jagfunktionerna inte kunnat utvecklas. Det 
resulterar i ett avstannande av utvecklingen, 
än en störning på grund av en konflikt. 

6 Barn med schizoid personlighet Barnet har en allvarlig störning men 
fungerar bättre än vad som är förväntat. 
Barnet kan i viss mån fungera socialt, men 

 
8 Ett undanhållande av stimulering som är av väsentlig betydelse för människans utveckling. Hämtad 2018-08-
29: https://sv.wikipedia.org/wiki/Deprivation 
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har ett outvecklat känsloliv med 
känslomässig distans till andra. Barnet lever 
i sin egen fantasivärld. 

7 Barn som försvarar sig genom 
splittring 
 

Barnet utger ofta en ”god” yta men är 
uppfyllda av hat, våld och destruktiva 
fantasier inombords (Pine 1991). 
Impulskontrollen är bristfällig. Barnets 
splittringsmekanism yttrar sig i bristen på 
koppling mellan de dåliga och de goda inre 
bilderna av sig själv och andra. 

 
Barnpsykiatern Paulina Kernberg (1935–2006) menar att det finns tre primära karaktärsdrag 
för borderlinestörningar hos barn (Carlberg 2012, s. 220). Det första handlar om en störd 
identitetsupplevelse som bidrar till en bristande självuppfattning, svår könsidentifiering och 
oförmåga att vara ensam. Andra karaktärsdraget är plötsliga skiftningar i funktionsnivå där 
skiftningarna leder till ett dåligt omdöme och impulsivitet. Barnet har en störd uppfattning om 
verkligheten men utan att märkbart förlora kontakt med denna. Det sista karaktärsdraget 
innefattar en relativ oförmåga att acceptera ansvaret för sina handlingar vilket är 
sammanhängande för främst splittringsmekanismen (Carlberg 2012, s. 220). 
   Även Kramer och Rudolph (1991 se Carlberg 2012, s. 220) uttrycker tecken på 
utvecklingsstörningar fram tills själv- och objektkonstansen träder in. De utgår från olika 
faser; övningsfas, närmandefas och konsolideringsfas. I övningsfasen handlar det om en 
oförmåga av att utveckla och förbättra den vertikala gången, en extrem känslighet för 
frustration och en extrem lågmäldhet (Carlberg 2012, s. 220). Närmandefasen talar istället om 
en extrem separationsångest, extrem och otillräcklig skuggning av modern, att barnet springer 
bort från modern eller extrema sömnproblem. Slutligen handlar konsolideringsfasen om ett 
fortsatt klängande på modern, avsaknad av övervångsobjekt, sömnstörningar, fobier, 
nattskräck, en oförmåga att använda personliga ersättningsord och raseriutbrott (Carlberg 
2012, s. 220).  
   Vidare tillkommer även problem i form av ett bristande samspel mellan barnets 
jagutveckling och driftutveckling (Carlberg 2012, s. 221). Barn vars kognitiva förmåga 
utvecklas för tidigt kan också leda till ett hämmande av fantasiliv. För att tydliggöra kan det 
exempelvis handla om en treåring som kan läsa, men som saknar förmågan att leka (Carlberg 
2012, s. 221). Ett barn vars kognitiva förmåga utvecklas senare kan uttrycka sig genom 
impulsutbrott. I det fallet kan jaget inte kontrollera drifttrycket (Carlberg 2012, s. 221).  
   Vidare menar Carlberg (2012, s. 221) att det vanligaste tecknet på borderlinestörningar hos 
de barn vars främsta problem handlar om att kontrollera impulser och som därtill har svårt att 
vistas i större gruppsituationer. En lösning för att stötta dessa barn kan vara att erbjuda barnet 
ett alternativ till de stora barngrupperna i exempelvis förskolan (Carlberg 2012, s. 221). Att 
placera barnet i en mindre barngrupp med fast personal är ett första steg för att hindra en 
destruktiv utveckling (Carlberg 2012, s. 221). 
   Barn med borderlinestörning är i behov av en omsorgsperson vars huvudsakliga uppgift blir 
att finnas till för barnets strukturbyggande identifikationer. Anpassningsåtgärderna måste 
således ske med en omgivande trygg atmosfär, en omsorgsperson som föregår med gott 
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exempel och i ett klimat där tillfredsställande överstiger frustration (Carlberg 2012, ss. 223–
224).  
 
Neurotiska störningar 
Anna Freud beskriver 7 punkter av vad som utmärker en barnneuros (1967 se Carlberg 2012, 
s. 221). Den första punkten innefattar en jämförelsevis hög nivå av drift- och jagutveckling 
under spädbarnsåldern. Därefter beskrivs en mycket stark ökning av ångest då barnet befinner 
sig i förskoleåldern. Tredje punkten omfattar tanken om regression från den för åldern 
adekvata driftpositionen till fixeringspunkter hos ett litet barn (Carlberg 2012, s. 221). Den 
fjärde punkten handlar om plötsliga impulser från spädbarnsåldern eller ett litet barns 
impulser, önskningar och fantasier. I den femte punkten betonas försvarsmekanismernas 
mobilisering hos jaget som under överjagets inflytande syftar att undvika ångest och skuld 
som föregående impulser, önskningar och fantasier skapar. Den sjätte punkten handlar om att 
försvarsaktiviteten leder till kompromissbildningar. Slutligen omfattar den sjunde punkten ett 
resultat av neurotiska symtom, som på ett detaljerat sätt bestämts av den nivå varpå 
fixeringspunkterna utifrån regression är belägna, ett innehåll av avvisande impulser och 
fantasier samt återbruk av försvarsmekanismer (Freud 1967 se Carlberg 2012, s. 222). 
   Neuroser handlar idag om hysteri, fobi och tvångsneuros (Carlberg 2012, s. 222). Hysteri 
innefattar ett fritt flödande av ångest och ångestanfall som omvandlas till fysiska symtom, 
kräkningar och matvägran. Huvudkonflikten befinner sig på ett litet barns nivå och ångesten 
förknippas med olika men liknande symtom, eller framträder när bortträngning av impulser 
och önskningar inte håller (Carlberg 2012, s. 222). Fobier utgår från olika typer av 
situationsfobier som skolfobi, tandläkarfobi eller djurfobi. Huvudkonflikten finns även här på 
ett litet barns nivå och ångest uppkommer då konflikten stöter ifrån sig fobin inför en specifik 
omständighet (Carlberg 2012, s. 222). I fråga om tvångsneuroser finner vi ceremonier vid 
läggdags, ritualer, tvättningstvång, upprepningstvång, formler, magiska ord och gester eller 
magiskt undvikande av särskilda ord och rörelser, tvång att räkna eller göra upp 
förteckningar, att vidröra eller undvika beröring med mera (Carlberg 2012, ss. 222–223). 
Barnet uttrycker hämningar så som lek- och inlärningshämningar eller hämningar i form av 
exhibitionism, nyfikenhet, aggression och konkurrens (Freud 1967 se Carlberg 2012, s. 223). 
Huvudkonflikten ligger på förskolebarnets nivå men med en regression till det fixeringspunkt 
hos det lilla barnet.  
   Hos förskolebarnet är det ovanligt att lägga märke till utvecklade neurotiska störningar på 
samma sätt som hos en vuxen. Trots det är det viktigt att diagnostisera barnets 
utvecklingsnivå för att till exempel kunna anpassa terapiteknik och åtgärder (Carlberg 2012, s. 
223). Barn med neurotiska störningar behöver en omsorgsperson vars huvuduppgift är att 
erbjuda barnet insikt. Barnet ska därmed lossa banden från tidigare upplevelser genom insikt i 
omedvetna konflikter och genom behandling också stärka sitt överjag, jagideal och 
könsidentitet. Anpassningsåtgärderna centreras således kring att förstå (Carlberg 2012, s. 
224). 
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METOD 
I metoddelen beskriver vi vårt tillvägagångssätt via en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 
metod. Därtill redogör vi för val av undersökningsmetod, urval och bortfall, hur vi genomfört 
studien och hur vi kodat vår insamlade data. Metoddelen kommer att avslutas med ett avsnitt 
om forskningsetiskt tillvägagångssätt. 
 
Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 
Vår studie är baserad på en delvis kvalitativ och delvis kvantitativ metod. Den kvalitativa 
metoden kännetecknas av insamlade data i form av text och innefattar ofta intervjuer, 
observationer och tolkningar av den insamlade datan (Bringsrud Fakjær 2016, s. 13). 
Motpolen är den kvantitativa metoden och kännetecknas av insamlade data i form av siffror 
och tal vilka går att utröna statistik från (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 163). 
   Gustaf Öqvist Seimyr9 beskriver ett ökat intresse hos forskare vad gäller att kombinera 
kvalitativ och kvantitativ forskning. De gemensamma nämnarna för båda 
forskningsmetoderna är att de måste präglas av objektivitet för att anses trovärdiga, och att 
ställningstagande som görs och slutsatser som dras ska vila på en saklig argumentation. 
Forskningen ska också genomföras på ett systematiskt sätt och målet ska vara att vinna ny 
användbar kunskap. Forskaren ska dessutom redogöra för relevanta teorier som präglar 
forskningen och argumentationen ska vara lättbegriplig för läsaren. 
   Fördelen med en kombinerad kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod är bland annat 
metodtriangulering10. Det innefattar ett sätt att undersöka och öka validiteten, vilket gör att 
tillförlitligheten ökar och studien uppnår en meningsfullhet. Det finns en fördel med att mixa 
metoderna11 genom att exempelvis börja deduktivt med en kvantitativ metod för att 
synliggöra tillgång och samband för att sedan fortsätta med att utforska individuella 
uppfattningar. Det går också att vända på det genom att börja med en induktiv kvalitativ 
metod för att identifiera problem och upptäcka antaganden som därefter testas i en kvantitativ 
undersökning.  
 
Val av undersökning 
Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning för att samla in data. Bringsrud Fakjær 
(2016, s. 21) menar att enkätundersökningar är ett bra sätt för att nå ut till många. Dessutom 

 
9 Gustaf Öqvist Seimyr (u. å.). Vetenskapsmetodik: statistik och vetenskapsmetodik. Karolinska institutet. 
Hämtad 2019-09-02: 
https://pingpong.ki.se/public/pp/public_courses/course05887/published/1289756281091/resourceId/3959718/con
tent/infoweb/node-2610658/vetenskapsmetodik.pdf 
 
10 Langemar 2008 se Malin Ander 2014. Kvalitativa metoder. Uppsala Universitet. Hämtad 2019-09-02: 
https://studentportalen.uu.se/uusp-
webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=1321618&toolAttachmentId=265719 
 
11 Tommy Carlsson (u. å.). Vad är kvalitativ metod? Uppsala Universitet. Hämtad: 2019-09-02: 
https://studentportalen.uu.se/uusp-
webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=2042347&toolAttachmentId=471031&uusp.userId=gu
est 
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medför enkätundersökningen en anonymitet. En nackdel med enkätundersökningar är att det 
ofta resulterar i stort bortfall.  
 
Urval 
Enkätundersökningen riktade sig till pedagoger med olika yrkestillhörighet på tio förskolor i 
en större kommun i Sverige. Vi valde att rikta enkätundersökningen till samtliga yrkesgrupper 
i förhoppning om att få ta del av olika infallsvinklar och perspektiv. Sammanlagt delades 100 
enkäter ut. 
 
Bortfall 
De 100 enkäter som delades ut genererade sammanlagt 24 svar. Enbart 11 av de 24 enkäterna 
var fullständigt besvarade.  
 
Genomförande av studie 
Till att börja med skickade vi mail till de biträdande förskolecheferna för samtliga tio 
förskolor. I mailet framgick en skriftlig förfrågan om intresse fanns av att delta i en 
enkätundersökning gällande det förebyggande arbetet av barns psykiska ohälsa. Efter en 
veckas betänketid hade vi ännu inte fått något svar varvid vi fick byta strategi. Istället valde vi 
att bege oss ut till tio andra förskolor i samma kommun, där enkäterna delades ut på plats. 
Innan vi delade ut enkäterna fick pedagogerna ta del av syftet med enkäten. Efter att 
enkäterna delats ut informerades pedagogerna om när vi skulle komma tillbaka och samla in 
enkätundersökningarna. En vecka senare tog vi oss ut till förskolorna och samlade in 
enkäterna, för att sedan påbörja kodningen.  
 
Kodning av insamlade data 
Vårt tillvägagångssätt för kodning av insamlade data varierade utifrån frågeställningen och de 
tolkningar vi gjort utifrån respondenternas svar. Vi samlade ihop samtliga enkätformulär, 
blandade dem och gick igenom en enkät i taget. Svaren på de olika frågorna citerades i ett 
gemensamt dokument. Vi valde att citera svaren eftersom vi ville göra oss av med 
enkätformulären, för att minska risken för att obehöriga skulle ta del av dem. När samtliga 
svar var nedskrivna och dokumenterade, påbörjades kodningen där svaren delades in under 
olika underkategorier. 
 
Forskningsetiskt tillvägagångssätt 
Vi valde att använda oss av en enkätundersökning för att nå ut till många, men också för att 
underlätta för oss gällande det forskningsetiska perspektivet. Vetenskapsrådet (2002, ss. 7–
14) redogör för begreppet individskyddskravet. Inom individskyddskravet finns 4 huvudkrav, 
som sammanfattats i 8 regler. Nedan följer en tabell över huvudkravens 8 regler, innebörden i 
dessa och hur vi förankrat dem i vår studie. 
 

Regel & huvudkrav Omfattning Förankrat i vår 
studie 
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1. Informationskravet - Forskaren ska informera 
undersökningsdeltagare 
om deras uppgift i 
projektet, och vilka 
villkor som gäller för 
deras medverkan. 

- Forskaren ska upplysa 
undersökningsdeltagare 
om att medverkan är 
frivillig och att de har 
rätt att avbryta sin 
medverkan. 

- Informationen ska 
omfatta samtliga inslag i 
den aktuella 
undersökningen som 
rimligtvis kan påverka 
deras villighet att delta. 

Tilltänkta deltagare 
har blivit informerade 
genom delvis ett 
missivbrev (se bilaga 
1) och information via 
en inledande text på 
enkäterna (se bilaga 
2). Utöver den 
informationen, har 
deltagarna också 
informerats muntligt.  
  I den muntliga 
dialogen har principen 
om ett frivilligt 
deltagande 
framkommit, 
tillsammans med den 
skriftliga 
informationen om 
rätten att avbryta 
medverkan om så 
önskas. 
   I den inledande 
informationen på 
enkäterna 
framkommer vad 
deras medverkan kan 
bidra till i ett försök 
att påverka villighet 
att delta i studien. 

2. Samtyckeskravet - Forskaren ska inhämta 
undersökningsdeltagares 
samtycke. 

I den muntliga 
dialogen har deltagare 
formulerat samtycke 
till att delta i studien, 
genom att först motta 
enkäten men 
framförallt i 
överlämnandet av en 
ifylld enkät. 

3. Samtyckeskravet - De som medverkar i en 
undersökning har rätt att 
självständigt bestämma 
om, hur länge och på 

Av de 24 enkäter som 
samlats in, var enbart 
11 kompletta. Detta 
går att tolka som ett 
uttryck av deltagarens 
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vilka villkor de ska 
delta.  

- Undersökningsdeltagare 
ska kunna avbryta sin 
medverkan utan att det 
medför negativa följder 
för dem. 

självständiga beslut av 
om, hur länge och på 
vilka villkor de deltar. 
  De tillfrågade 
deltagare som valt att 
avbryta sin 
medverkan har inte på 
något sätt identifierats 
i studien – särskilt inte 
ur en negativ 
synpunkt. 

4. Samtyckeskravet - I sitt beslut om att delta 
eller avbryta sin 
medverkan, får 
undersökningsdeltagarna 
inte utsättas för olämplig 
påtryckning eller 
påverkan. 

- Beroendeförhållanden 
bör inte heller föreligga 
mellan forskare och 
tilltänkta 
undersökningsdeltagare. 

De tillfrågade 
deltagarna som valt att 
inte medverka, har i 
vår mening inte heller 
bemötts med 
ifrågasättande och vår 
studie beskriver inte 
heller dessa personer 
på ett negativt sätt. 
   I valet av tillfrågade 
förskolor har vi varit 
noga med att se till att 
vi som forskare inte 
har något 
beroendeförhållande 
till de pedagoger som 
arbetar där.  

5. Konfidentialitetskravet - All personal i 
forskningsprojekt som 
omfattar användning av 
etiskt känsliga uppgifter 
om enskilda, 
identifierbara personer 
bör underteckna en 
förbindelse om 
tystnadsplikt beträffande 
sådana uppgifter. 

Vi båda forskare har 
delgett ett muntligt 
kontrakt om 
tystnadsplikt gentemot 
varandra, men 
upplever också att 
enkätmetoden 
underlättat för oss i 
detta eftersom 
deltagare inte 
identifierat sig själva. 

6. Konfidentialitetskravet - Samtliga uppgifter om 
identifierbara personer 
ska antecknas, lagras 
och avrapporteras på ett 

I den inledande 
informationen av 
enkäterna 
framkommer 
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sådant sätt att enskilda 
individer inte kan 
identifieras av 
utomstående – särskilt 
sådana uppgifter som 
kan uppfattas etiskt 
känsliga. 

- Det ska vara praktiskt 
omöjligt för 
utomstående att komma 
åt uppgifterna. 

deltagarens rätt till 
avidentifiering och 
anonymitet, det vill 
säga att de uppgifter 
som lämnas inte på 
något sätt kommer 
kunna spåras till dem.   
   Vi fokuserade på att 
sammanställa 
enkäterna så fort som 
möjligt, för att snabbt 
kunna förstöra 
enkäterna i syfte att 
utomstående inte 
skulle kunna komma 
åt uppgifterna. Vi har 
dessutom 
sammanställt 
enkäterna i en miljö 
som inte varit 
offentlig.  

7. Nyttjandekravet - Uppgifter om enskilda, 
insamlade för 
forskningsändamål, får 
inte användas eller 
utlånas för kommersiellt 
bruk eller andra icke-
vetenskapliga syften. 

Vi har inte på något 
sätt delgett vår 
insamlade data i 
kommersiellt syfte 
eller i andra icke-
vetenskapliga syften. 
   Vi har inte heller 
delgett uppgifter om 
den enskilda till någon 
annan. 

8. Nyttjandekravet - Personuppgifter 
insamlade för 
forskningsändamål får 
inte användas för beslut 
eller åtgärder som direkt 
påverkar den enskilde 
(ex tvångsintagning) 
utom efter särskilt 
medgivande av den 
berörda. 

Återigen vill vi lyfta 
vår information om 
deltagarens 
anonymitet. Även här 
upplever vi att 
enkätmetoden har 
underlättat för oss 
genom att redan vid 
insamlandet av 
enkäterna varit 
oidentifierbara. 
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Löfdahl (2014, ss. 34–36) skiljer på begreppen ”forskarens etik” och ”forskningsetik”. Hon 
menar att forskarens etik handlar om hur forskaren behandlar forskningsfrågan i praktiken, 
medan forskningsetikens viktigaste princip innefattar att informera om sin studie och att 
deltagarna har formulerat samtycke till att delta i undersökningen. Vetenskapsrådet (2017, s. 
12) menar att forskningsetiken ofta begränsas till att handla om övervägande av etiska frågor 
som berör deltagare i studien. Forskarens etik innefattar istället forskarens ansvar gentemot 
forskningen, forskarsamhället och samhället i övrigt (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). 
 
Tillförlitlighet 
Vetenskapsrådet (2017, s. 28) skriver att när en vetenskaplig studie börjar ge resultat, står 
forskaren inför en svår uppgift gällande bedömning av resultatens tillförlitlighet. Det är en del 
av undersökningen att göra så, och en viktig aspekt på kvalitén av studien. Ett vanligt och 
frestande misstag kan exempelvis vara att forskaren överskattar betydelsen av resultatet och 
utvidgar det till den grad att resultatet rör sig långt utanför det område där resultatet hör 
hemma (Vetenskapsrådet 2017, s. 28). 
   Givetvis har resultatet av våra enkätundersökningar tolkats. Däremot har vi varit mycket 
noggranna med att inte tillföra resultatet nya egenskaper som påverkar svaret på varken det 
ena eller det andra hållet. I de fall då vi tolkat svaren i form av skalor, så har vi i resultatdelen 
beskrivit hur vi har tolkat och kategoriserat deltagarnas svar. När vi tolkat svaren på 
frågeställningar där respondenterna fått beskriva med egna ord, har vår tolkning riktats mot 
vilken kategori de olika svaren kan placeras under. Vi har alltså inte tolkat svaret i sig. 
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RESULTAT 
I resultatdelen redogör vi för resultatet av vår undersökning. 
 
Psykisk ohälsa - enligt personal i förskolan 
Enkätundersökningen inleddes med att deltagarna ombads beskriva vad psykisk ohälsa är 
enligt dem. Det var en kvantitativ frågeställning där deltagarna fick beskriva med egna ord, 
och inte med förberedda svarsalternativ. Vi valde att inleda med denna fråga då hela 
enkätundersökningen och medverkandet i studien behandlar psykiskt välmående, och det 
kunde eventuellt sättas i relation till individens svar på andra frågor i enkätformulären.  
   Frågan resulterade i att respondenterna, det vill säga deltagarna i studien, visade på en 
påtaglig tolkningsvariation av begreppet ”psykisk ohälsa”. Vissa utgick från ett 
individperspektiv, medan andra beskrev begreppet ur en objektiv synvinkel. Vår tolkning av 
en objektiv synvinkel är att respondenten inte visar på egna upplevelser och känslor i relation 
till forskningsområdet. Det individuella perspektivet är istället då respondenten beskriver 
känslor i förhållande till forskningsområdet.  
   Utifrån individperspektivet återkommer flera begrepp, som bekräftar teoretikernas syn på 
psykisk ohälsa. Respondenterna skriver om trötthet, ångest, stress, sömnsvårigheter, oro, 
depression, yrsel och koncentrationsproblem. Några respondenter konkretiserar genom att 
beskriva att en individ med psykisk ohälsa, brottas med inre känslor och att det kan försvåra 
det vardagliga livet. Vidare beskriver vissa respondenter att psykisk ohälsa påverkar livet på 
så sätt att individen har svårt att planera inför framtiden, undviker vänner och sociala 
sammanhang. Det kan också leda till psykosomatiska symtom, och att flera olika mående kan 
påverka individens förmåga att fungera som människa. Respondenterna beskriver även att 
individen har en intensiv känsla av att något är fel och att det är svårt att förklara sitt mående 
för andra. Några respondenter lyfter individens behov av att få samtalshjälp när personen 
upplever sig nedstämd. Andra respondenter lyfte mer specifika symtom på psykisk ohälsa, så 
som att vara beroende och styras av mörka tankar, och att bli utsatt för psykisk eller fysisk 
misshandel.  
   Den objektiva synvinkeln uttrycks väldigt sparsamt. Respondenterna här menar att psykisk 
ohälsa handlar om att en person mår väldigt dåligt och är i behov av mycket stöd och hjälp, 
samt att personen är instabil.   
   Vidare tillfrågades deltagarna huruvida den egna erfarenheten av psykisk ohälsa i privatlivet 
påverkar dem i sin yrkesutövning. Respondenternas svar delades även här in i två olika 
perspektiv; individperspektiv och ett kollegialt perspektiv. Det kollegiala perspektivet 
innefattar enligt oss hur individen förhåller sig till kollegor som eventuellt mår dåligt. 
Individperspektivet beskriver egna erfarenheter av psykisk ohälsa privat respektive 
yrkesmässigt. 
   Även här är individperspektivet övervägande. Respondenterna menade bland annat att den 
psykiska ohälsan gör en trött och lättirriterad, och påverkar sömnen och koncentrationen 
negativt. Konsekvensen blir att individen inte hinner spendera tid och göra saker med sina 
barn. En annan konsekvens var enligt respondenterna, att den psykiska och fysiska 
påfrestningen hemifrån gör att arbetsbelastningen blir större. Andra respondenter menade 
däremot att arbetet är ett sätt för hen att lägga undan erfarenheten av psykisk ohälsa i 
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privatlivet. Stress är också en faktor till psykisk ohälsa. Respondenter beskrev att en liten 
påfrestning i form av stress, kan leda till att hen känner sig mycket stressad och att en metod 
för att hantera detta i arbetslivet blir att hen behöver gå ifrån och fokusera på andningen. 
Vidare menar respondenter att stressen påverkar både privat och på arbetsplatsen.  
   Utifrån det kollegiala perspektivet skrev respondenterna att då en kollega mår psykiskt 
dåligt så försöker respondenten underlätta för kollegan – det gäller både i yrkeslivet och i 
privatlivet. Några respondenter menade att de genom privata upplevelser har fått en större 
förståelse för psykisk ohälsa.  
 
Pedagogers arbetsmetoder i förskolan: i syfte att motverka psykisk ohälsa 
I syfte att medvetandegöra pedagogens syn på arbetsmetoder för att förebygga psykisk ohälsa, 
ställdes den kvalitativa frågan om vilka arbetsmetoder de använder sig av i det förebyggande 
arbetet. Respondenterna fick därmed beskriva dessa med egna ord. Utifrån respondenternas 
svar, kunde vi koda dessa för att dela in svaren i olika underkategorier; förhållningssätt, 
boksamtal och övriga redskap.  
   Förhållningssättet är väsentligt för pedagoger i förskolan, och är återkommande i 
respondenternas svar. Respondenterna lyfter pedagogens roll, där pedagogen ska vara 
närvarande och en god förebild för barnen. De ska erbjuda barnen delaktighet och inflytande, 
samtidigt som de ska se, uppmärksamma och tillgodose barnens behov och intressen. Att 
tillgodose barnens behov konkretiseras av respondenterna, som menar att det kan handla om 
situationer där barnet uttrycker starka känslor såsom frustration och ilska. Pedagogen har då 
en viktig roll i att ge barnet utrymme för bearbetning av känslorna och att erbjuda barnet stöd. 
Vidare menar respondenterna att pedagogen behöver uppmuntra barnen i olika sammanhang 
och att konkreta regler och rutiner behövs för att skapa trygghet hos barnet. 
   Boksamtal är likt förhållningssätt också återkommande i respondenternas svar. 
Respondenterna beskriver att bokläsning och gemensamma sagostunder skapar trygghet i 
gruppen. Exempel på bra böcker att läsa tillsammans med barnen är kompisböcker, menar 
respondenterna. Respondenterna skriver att kompisböckerna är bra eftersom de lyfter normer 
och värden om exempelvis hur man förväntas vara mot varandra. Det är också ett bra sätt för 
pedagogen att genom böckerna lyfta ut en specifik situation som är aktuell för barngruppen, 
för att erbjuda barnen nya infallsvinklar i en situation. Regelbundna samtal och specifika 
samtal om känslor tillsammans med barnen anses också viktigt, enligt respondenterna. Det är 
också viktigt att dela in barnen i mindre grupper och att samverka med vårdnadshavare i syfte 
att förebygga psykisk ohälsa.  
   Övriga redskap innefattar delvis stöd genom handlingsplaner, men också efterfrågan av 
fortbildning. Respondenterna menade att det finns tillgång till relevanta handlingsplaner som 
kan hjälpa pedagogen i att erbjuda det enskilda barnet förutsättningar i att motverka psykisk 
ohälsa. En respondent betonar även sin skyldighet till orosanmälan. 
   I ett försök att kartlägga pedagogers uppfattning gällande fortbildning, ombads 
respondenterna att genom kvantitativa skalor uppskatta hur mycket fortbildning de anser att 
de får genom dels arbetsgivare och dels kommun.  
Frågeställningarna gällande fortbildning var av kvantitativ karaktär med skalor 1 – 10. Svaren 
har kodats på följande sätt; 
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• Variabel 1 motsvarar påståendet ”aldrig”. 
• Variabel 2–4 motsvarar påståendet ”i liten utsträckning” 
• Variabel 5 motsvarar påståendet ”lagom mycket” 
• Variabel 6–9 har inte tilldelats ett påstående då samtliga respondenterna inte valt dessa 

variabler som i så fall skulle innefattat påståendet ”övervägande mer” 
• Variabel 10 motsvarar påståendet ”i stor utsträckning” 

 

 
 

 
 
Det som skiljer tabellerna åt är att respondenterna svarat att dem via kommun fått ännu 
mindre erbjudande om fortbildning än via arbetsgivaren. Däremot kvarstår andelarna om 
pedagoger som anser sig ha fått fortbildning lagom mycket och i stor utsträckning.  

Fortbildning via arbetsplats

I stor utsträckning Lagom mycket I liten utsträckning Aldrig

Fortbildning via kommun

I stor utsträckning Lagom mycket I liten utsträckning Aldrig
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Slutsats 
Resultatet av vår studie visar på att pedagoger har en varierad bild av begreppet ”psykisk 
ohälsa”, men att de individuella tolkningarna ändå kan sammanfattas i två gemensamma 
perspektiv; individuellt och objektivt. Pedagogernas definitioner av begreppet ”psykisk 
ohälsa” motsvarar stora delar av vad teoretiker menar att psykisk ohälsa innefattar, till 
exempel i frågor om ångest, oro och sömnsvårigheter samt psykosomatiska symtom och 
koncentrationssvårigheter. Dessutom visar vårt resultat på att det finns flera olika 
arbetsmetoder för pedagogerna att använda i det förebyggande arbetet med barns psykisk 
ohälsa, och att det i många fall finns handlingsplaner som syftar att stötta pedagogen vid 
behov. Trots att många beskriver en bild av att handlingsplaner finns, så är det fortfarande en 
större andel pedagoger som inte delar den uppfattningen. Vidare är efterfrågan av fortbildning 
stor och det går inte direkt att ifrågasätta.  
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DISKUSSION 
I denna del kommer vi att diskutera metod och forskningsetiskt tillvägagångssätt, resultat och 
didaktiska överväganden.  
 
Metoddiskussion 
Som tidigare nämnt har vår studie baserats på en kombinerad metod av kvalitativ och 
kvantitativ metod. En fördel med en kombinerad forskningsmetod är metodtriangulering, som 
innefattar ett sätt att undersöka och öka validiteten som i sin tur leder till att tillförlitligheten 
ökar och studien uppnår en meningsfullhet12. En annan fördel med en kombinerad 
forskningsmetod är att exempelvis börja deduktivt med en kvantitativ metod för att synliggöra 
tillgång och samband för att sedan fortsätta att utforska individuella uppfattningar13. Här går 
det också att vända på det, genom att börja med en induktiv kvalitativ metod för att identifiera 
problem och upptäcka antaganden som därefter testas i en kvantitativ undersökning.  
   Vi vill påstå att vår studie grundas på den deduktiva kvantitativa metoden. Den deduktiva 
kvantitativa metoden förankras i vår studie genom att vi inledningsvis tog del av redan 
befintliga siffror och statistik på psykisk ohälsa i Sverige samt teorier om barns psykiska 
välmående, för att sedan undersöka pedagogers individuella uppfattningar och kunna se 
samband mellan de olika perspektiven. Den deduktiva kvantitativa metoden gör det möjligt 
för oss att jämföra definitioner och kompetenser av psykisk ohälsa, för att sedan sätta dessa i 
relation till psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldern. Vi menar att pedagogens kompetens och 
definition av begreppet ”psykisk ohälsa” har en relevans i synliggörandet och kartläggningen 
av barn som uppvisar dessa symtom. Deduktiv kvantitativ metod fungerar på samma sätt när 
det kommer till att kartlägga pedagogers arbetsmetoder i att förebygga psykisk ohälsa hos 
barn i förskoleåldern. Det gör det möjligt för oss att i vår resultatdiskussion kunna lyfta 
samband mellan pedagogers arbetsmetoder och de arbetsmetoder som teoretikerna menar är 
främjande för barnets psykiska välmående. Dessutom fungerar den deduktiva kvantitativa 
metoden bra för att betona fortbildningens betydelse för pedagogen i det förebyggande arbetet 
av barns psykiska ohälsa. Vidare har metodtrianguleringen en viktig betydelse för att öka 
tillförlitligheten i vår studie då vi i resultatdiskussionen sätter pedagogers utsagor i jämförelse 
med teorier och tidigare forskning inom området. 
 
Forskningsetik i vår studie 
Forskningsetik är ett brett ämne med många olika tolkningar, även om många verkar vara 
ense om att det innefattar frågor om relationen mellan forskning och etik (Vetenskapsrådet 
2017, s. 12). Forskningsetikens begrepp påverkas av att nya typer av frågeställningar 
uppkommer då forskningen utvecklas mot nya regioner, eller då nya tekniker och 

 
12 Langemar 2008 se Malin Ander 2014. Kvalitativa metoder. Uppsala Universitet. Hämtad 2019-09-02: 
https://studentportalen.uu.se/uusp-
webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=1321618&toolAttachmentId=265719 
 
13 Tommy Carlsson (u. å.). Vad är kvalitativ metod? Uppsala Universitet. Hämtad: 2019-09-02: 
https://studentportalen.uu.se/uusp-
webapp/auth/webwork/filearea/download.action?nodeId=2042347&toolAttachmentId=471031&uusp.userId=gu
est 
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forskningsmetoder tillkommer – varför det blir svårt att med en enkel formulering specificera 
en definition av begreppet (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Löfdahl (2014, ss. 34–36) menar att 
forskningsetikens viktigaste princip innefattar att informera om sin studie och att deltagarna 
har formulerat samtycke till att delta i undersökningen. Här blir individskyddskravet relevant 
för vårt tillvägagångssätt. Gällande individskyddskravets första huvudkrav – 
informationskravet – blev de tilltänkta undersökningsdeltagarna inledningsvis informerade via 
ett missivbrev (se bilaga 1) och information genom en inledande text på enkätformulären (se 
bilaga 2). Därtill blev deltagarna också informerade muntligt vid utlämnande av 
enkätformulären. I den muntliga dialogen framgick deltagarnas rätt till att själv avgöra 
gällande deras medverkan. Den skriftliga informationen delgav deltagarna information 
gällande deras rätt att avbryta sin medverkan, sin rätt till anonymitet och avidentifiering. I den 
inledande informationen på enkätformulären förklarades vad deltagarnas medverkan kan 
bidra till – en ökad förståelse och medvetenhet om det förebyggande arbetet av psykisk ohälsa 
i förskolan. Det stod också att det var deras chans och möjlighet att påverka framtidens 
förskoleverksamheter till att främja barns psykiska välmående. Syftet med det var att försöka 
påverka undersökningsdeltagarna till att vilja delta. 
    Nästa huvudkrav är samtyckeskravet. I vår studie har samtycke formulerats muntligt för 
tilltänkta undersökningsdeltagare. Vid utlämnande av enkätformulären informerades 
deltagarna om studiens syfte och deras rätt att själv avgöra om de vill delta eller inte. Innan 
överlämnandet av enkäterna, tillfrågades de tilltänkta undersökningsdeltagarna om de skulle 
vara intresserade av att delta. De personer som valde att ta emot enkäterna, förmedlade till 
viss del ett samtycke till att delta. Vi var dock noga med att informera om deras rätt till att inte 
delta eller att avbryta sin medverkan i studien. Då vi samlade in enkätformulären efter en 
veckas betänketid, mottog vi enkäter från de personer som valt att delta och därmed fick vi 
samtycke till deras medverkan i studien. De tillfrågade personer som valde att inte delta i 
studien bemöttes med respekt inför det ställningstagandet. Vi upplever inte heller att vi 
bemötte personerna med ett ifrågasättande förhållningssätt. Den enda gången vi nämner dessa 
personer i vår studie, är då vi redovisat för bortfall och när vi nu redogör för vårt 
forskningsetiska ställningstagande. Med detta i åtanke har vi, enligt oss, inte heller beskrivit 
dessa personer på ett negativt sätt. Av de 100 enkäterna som delades ut fick vi 24 stycken 
tillbaka, och enbart 11 av dem var fullständiga. Detta går att tolka som ett uttryck av 
deltagarnas självständiga beslut av om, hur länge och på vilka villkor de deltar. De berörda 
personerna har inte identifierats i studien, särskilt inte ur en negativ synvinkel. I valet av 
tillfrågade förskolor har vi varit noga med att se till att vi som forskare inte har något 
beroendeförhållande till de pedagoger som arbetar där.  
   Tredje huvudkravet, konfidentialitetskravet, riktas särskilt mot oss som forskare. Då vi 
inledde vår studie delgav vi varandra en muntlig överenskommelse gällande tystnadsplikt 
gentemot varandra. Vi upplever att enkätmetoden har underlättat för vår tystnadsplikt mot 
varandra eftersom deltagare inte identifierat sig själva – enkäterna har varit anonyma. I den 
tidigare nämnda inledningstexten på enkätformulären framkom deltagarens rätt till 
avidentifiering och anonymitet, vilket betyder att de uppgifter som lämnas inte på något sätt 
kommer att kunna spåras till dem. Vi menar att detta är särskilt viktigt i vår studie på grund av 
dess känsliga karaktär. Därtill fokuserade vi på att sammanställa enkäterna så fort som 
möjligt, för att snabbt kunna förstöra enkäterna i syfte att utomstående inte skulle kunna 
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komma åt uppgifterna. Dessutom sammanställde vi enkäterna i en miljö som inte varit 
offentlig, återigen med syfte att utomstående inte skulle komma åt uppgifterna.	
   Sista huvudkravet innefattar vårt sätta att nyttja den data vi samlat in. Det har aldrig legat i 
vårt intresse att dela med oss av uppgifterna, och absolut inte i kommersiellt syfte eller i andra 
icke-vetenskapliga syften.  
 
Forskarens etik i vår studie 
Löfdahl (2014, ss. 34–36) skiljer på begreppen ”forskarens etik” och ”forskningsetik”. Hon 
menar att forskarens etik handlar om hur forskaren behandlar forskningsfrågan i praktiken.  
   Vetenskapsrådet (2002, s. 5) framhäver forskningens betydelse för individens och 
samhällets utveckling. Begreppet ”forskningskravet” framgår och innefattar att samhället och 
medlemmar i samhället har ett befogat krav på att forskning bedrivs, att den riktar sig mot 
relevanta frågor och att den håller hög kvalitet. Det innebär i sin tur att tillgängliga kunskaper 
utvecklas och fördjupas samtidigt som metoder förbättras (Vetenskapsrådet 2002, s. 5).  
   Utifrån detta menar vi att vårt forskningsområde – psykisk ohälsa – är relevant att 
undersöka både för individen och samhället. Ett eget antagande är att individer som på olika 
sätt lever med psykisk ohälsa kan finna tröst i att forskning bedrivs inom området. Forskning 
kan bidra till ökad kunskap inom psykiatrin, vilket kan leda till fler resurser inom området och 
mindre kötid inom psykiatrin. Om individen får hjälp och stöttning med sin psykiska ohälsa 
relativt tidigt, ökar chansen till återhämtning och så småningom blir individen återställd och 
vardagen kan fortsätta som den ska. Samhällets perspektiv innefattar ett medvetande om att 
psykisk ohälsa ökar i Sverige och därför ställs krav på mer forskning om psykiskt välmående. 
En konsekvens av att fler samhällsmedlemmar drabbas av psykisk ohälsa, och som inte får 
den vård som krävs, är att fler individer blir sjukskrivna eller också blir arbetslösa. 
Arbetslösheten i sig kan vara en faktor som leder till psykisk ohälsa.  
   Vidare menar Vetenskapsrådet (2017, s. 12) att forskarens etik, förutom ansvaret gentemot 
forskningen, också innefattar forskarens uppträdande i olika roller och ansvaret i samband 
med publicering och ohederlig vetenskap. Här lyfts individskyddskravet, som anses vara en 
självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden, och omfattar 
samhällsmedlemmarnas rättighet till skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis sina 
livsförhållanden. Dessutom får individerna inte heller utsättas för fysisk eller psykisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Vi menar att individskyddskravet 
blir extra viktigt i studier som vår, då psykisk ohälsa anses särskilt känsligt ur ett 
individperspektiv.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka om, och i så fall hur, pedagoger arbetar förebyggande 
av barns psykiska ohälsa i förskolan. För att kunna besvara vårt syfte, måste vi också 
definiera begreppet “psykisk ohälsa”. Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver psykisk ohälsa 
som en övergripande term vilken innefattar psykiska besvär och psykisk sjukdom. Evelius 
(2016, s. 6) och Hughes, Spence och Ostrosky (2014, ss. 37–38) bekräftar bilden av psykisk 
ohälsa som en övergripande term. Evelius (2016, s. 6) utvecklar psykiska besvär till att 
innefatta sådant som stör välbefinnandet och som påverkar det dagliga livet. Hughes, Spence 
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och Ostrosky (2014, ss. 37–38) menar dessutom att psykisk ohälsa innefattar individens 
emotionella, psykologiska och sociala inriktning. 	
	
Psykologisk inriktning, psykisk ohälsa och psykotisk störning 
I bakgrundsdelen redogjorde vi för styrdokument i förskolan. I 8 kap. 2 § av Skollagen (SFS 
2010:800) beskrivs förskoleverksamhetens syfte i att utgå från en helhetssyn på det enskilda 
barnet och dess behov, där utformningen av utbildningen sker så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar helheten. I 8 kap. 9 § beskrivs även att barn som av fysiska, psykiska eller 
andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling också ska ges det stöd som deras 
individuella behov kräver (SFS 2010:800). Inom den kognitivistiska teorin talade Piaget om 
tankemönster (Costandi 2012, s. 32). Tankemönstren utgörs av individens kompetenser och 
fungerar som ett intelligent beteende som med tiden blir mer komplexa. Vidare utformade 
Piaget fyra olika stadier av intelligensutveckling (Costandi 2012, s. 32). Det är framförallt de 
två första stadierna som är relevanta för vår studie; det sensorimotoriska stadiet och det 
preoperationella stadiet. 	
   Det sensorimotoriska stadiet inträffar då barnet är mellan noll och två år gammalt och 
innebär att barnet tänker genom att använda föremål och letar efter dolda ting (Costandi 2012, 
s. 32). I vår studie redogjorde pedagoger för olika beskrivningar av psykisk ohälsa. För att 
förankra det sensorimotoriska stadiet med pedagogernas beskrivningar följer nu ett exempel. 
Ett barn som upplever trötthet, sömnsvårigheter eller psykosomatiska symtom, såsom yrsel, 
letar aktivt efter föremål att använda i trygghetssyfte - exempelvis en filt eller en napp. Ett 
annat barn som upplever depression, oro, stress, ångest eller koncentrationssvårigheter letar 
istället aktivt efter en dold yta att dra sig undan till. I fall av barn med psykotisk störning inom 
diagnosen infantil autism, finns en ökad risk inför känslor av depression, oro, stress, ångest 
eller koncentrationssvårigheter, eftersom det avskärmar sig från andra i omgivningen. Barnet 
har därav ett ökat behov av en dold yta i syfte att enskilt återhämta sig. Lpfö 98 (rev 2018, s. 
15) menar att förskolläraren har ett särskilt ansvar i att erbjuda barnet en god omsorg med 
balans mellan aktivitet och vila. Vi menar att ett föremål eller en dold yta kan bidra till 
barnets återhämtning. 	
   Då barnet är mellan två och sex år gammalt, befinner det sig i Piagets andra fas - det 
preoperationella stadiet (Costandi 2012, s. 32). Barnet använder sig nu av dess utvecklade inre 
bilder, symboler och språk. Därtill anses barnet egocentriskt och har svårt att utgå från ett 
annat perspektiv än det egna (Costandi 2012, s. 32). Inom psykoanalysen ligger 
utgångspunkten i tre personlighetskomponenter; detet, jaget och överjaget (Costandi 2012, s. 
18). Detet drivs av lust och strävar efter direkt tillfredsställelse. Överjaget eftersträvar istället 
moraliskt ställningstagande. Jaget hamnar ofta i kläm mellan detet och överjaget, eftersom 
jaget försöker fatta rationella beslut. Detta leder till inre konflikter (Costandi 2012, s. 18). 	
   Pedagoger i vår studie talar om psykisk ohälsa och menar att individen brottas med inre 
känslor och att dessa kan försvåra det dagliga livet. Vidare redogör Erikson för åtta 
utvecklingsfaser, där varje fas kännetecknas av varsin konflikt eller kris som söker lösning 
(Hwang & Frisén 2012, s. 165). Då barnet är mellan 1,5 och 3 år gammalt utgörs konflikten 
av att ha tillit till den egna förmågan eller tveksamhet inför den egna förmågan (Hwang & 
Frisén 2012, s. 165). Barn som löser konflikten på ett sådant sätt att utgången blir positiv får 
en egen vilja, självkontroll och en positiv självkänsla. I de fall då utgången blir negativ kan 
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det leda till att barnet skaffar sig ett tvångsmässigt förhållningssätt och en taskig 
impulskontroll (Hwang & Frisén 2012, s. 165). 	
   Konsekvensen av en negativ utgång av konfliktlösningen kan bli att barnets olika mående, 
exempelvis psykosomatiska symtom eller koncentrationssvårigheter, kan påverka förmågan 
av att nå sin fulla potential. FN:s barnkonvention (Unicef 1989, s. 28) redogör för barnets 
utbildning i syfte att utveckla barnets fulla potential till bland annat psykisk förmåga. Lpfö 98 
(rev 2018, s. 13) styrker FN:s barnkonvention gällande målet där förskolan ska erbjuda varje 
barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den, samt självständighet 
och tillit till sin egen förmåga. 
   För barn med psykotisk störning inom den symbiotiska psykosen blir pedagogens 
kompetenser mycket väsentliga. Barn med symbiotisk psykos har utvecklats och påbörjat en 
form av nyansering, men sedan återgått i regression till ett onyanserat tillstånd (Frijling-
Schreuder 1968; Mahler 1968 se Carlberg 2012, s. 219). Vi menar att det är viktigt att 
pedagogen är uppmärksam på tidiga tecken hos barnet med symbiotisk autism. Utan 
möjlighet till fortbildning, saknar pedagogen rätt förutsättningar i att erbjuda barnet det stöd 
som behövs för den individuella utvecklingen.  
	
Emotionell inriktning, arbetsmetoder och neurotisk störning 
Tidigare i bakgrundsdelen beskrev vi 1 kap. 4 § av Skollagen (SFS 2010:800) där 
skolväsendet strävar efter att uppväga barns olika förutsättningar i att tillgodose sig 
utbildningen. Förskolan ska ge varje enskilt barn förutsättningar att utveckla förmågan av att 
lyssna på och reflektera över andras uppfattningar och att ge uttryck för de egna 
uppfattningarna (Lpfö 98 rev 2018, s. 13).  
   Barn med neurotisk störning uppvisar tecken på hysteri, fobi och tvångsneuros (Carlberg 
2012, s. 222). Hysteri innefattar ångest och ångestanfall som omvandlas till fysiska symtom, 
medans fobier är situationsbundna och omfattar exempelvis tandläkarfobi eller djurfobi 
(Carlberg 2012, s. 222). Tvångsneuroser utmärker sig olika från person till person, men kan 
inbegripa exempelvis upprepningstvång, ritualer eller tvång att räkna (Carlberg 2012, ss. 222–
223). I den barnneurotiska störningen behöver barnet en omsorgsperson som erbjuder barnet 
insikt i omedvetna konflikter och som strävar efter att erbjuda barnet förståelse (Carlberg 
2012, s. 224). Anknytningsteorin syftar till att skapa nära relationer mellan exempelvis barn 
och pedagog (Broberg, Hagström & Broberg 2012, s. 36). För barn med neurotisk störning är 
det särskilt viktigt med nära relationer, det vill säga en omsorgsperson som erbjuder barnet 
insikt i omedvetna konflikter och som strävar efter att erbjuda barnet förståelse (Carlberg 
2012, s. 224). Genom våra undersökningsdeltagares beskrivningar av arbetsmetoder förankrar 
vi omsorgspersonens, i detta fall pedagogen, viktiga roll i att tillgodose barns behov i olika 
sammanhang. Pedagogerna beskriver sin roll i att möta barnet i affekt, där barnet uttrycker 
starka känslor av exempelvis frustration och ilska. Förslagsvis kan situationer där barn går i 
affekt vara när barnet är i konflikt med sig själv eller med andra. Pedagogen ska då erbjuda 
barnet utrymme till att bearbeta sina känslor och ge barnet det stöd som behövs. När 
pedagogen förhåller sig till barnet på ett sådant sätt, menar vi att detta är ett exempel på en 
anpassningsåtgärd. I den sociokulturella teorin lyfts lekens betydelse för mediering av 
förutbestämda uppfattningar och tolkningar om världen, som förts över från generation till 
generation (Säljö 2000 se André & Salmijärvi 2009, ss. 8–9). Vi menar att det neurotiska 
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barnet upplever en form av kulturkrock då barnet möter personer som redan accepterat de 
förutbestämda uppfattningarna och tolkningarna, vilket leder till ett ökat behov av insikt och 
förståelse hos det neurotiska barnet. Dessa kulturkrockar yttrar sig exempelvis i lek med andra 
där konflikter uppstår som leder till affekt hos det neurotiska barnet. Därav är behovet av 
förståelse och insikt mycket viktigt för pedagogen att uppmärksamma och finna 
anpassningsåtgärder åt. En sådan anpassningsåtgärd, som pedagogerna i vår studie uttryckt 
och som vi tror skulle passa bra för barnet med neurotisk störning är bokläsning i olika 
former. Särskilt boksamtal om ”kompisböckerna”, som pedagogerna menar är bra då de lyfter 
normer och värden om exempelvis hur man förväntas vara mot varandra.  
   I jämförelse med vårt resultat finner vi samband mellan pedagogers utsagor och vad 
barnneuros innefattar. De gemensamma nämnarna är faktorer som ångest, ångestanfall och 
psykosomatiska symtom. Det kan tyckas vara snålt med samband här, men det kan finnas en 
förklaring. Carlberg (2012, s. 223) menar att det är mycket ovanligt att lägga märke till 
neurotiska störningar hos förskolebarn, i jämförelse med hos en vuxen. Vi upplever att 
resultatet av vår studie visar på avsaknad av kunskaper om psykiska störningar hos barn. 
Bristen på kunskap leder till att pedagogerna inte heller har rätt förutsättningar i att 
uppmärksamma tecken av barnneuros hos barnet. Konsekvensen av bristande kunskap blir att 
pedagogen inte kan erbjuda barnet det stöd som behövs för utvecklingen. För pedagoger i 
förskolan är det dessutom ingen valmöjlighet, utan en skyldighet att erbjuda barnet det stöd 
det behöver såväl fysiskt som psykiskt (SFS 2010:800). 	
   Trots den tidigare nämnda svårighetsgraden av att upptäcka barnneuros, är det viktigt att 
kartlägga barnets utvecklingsnivå för att möjliggöra anpassningsåtgärder (Carlberg 2012, s. 
223). Sigmund Freud, grundaren av psykoanalysen, beskriver neuroser som en lindrigare form 
av psykisk störning som kännetecknas av ångest och fobier (Costandi 2012, s. 12). Freud 
menar att neuroser uppstår i jagets försvarsmekanismer och utlöses av olösta inre konflikter 
mellan detet, jaget och överjaget (Costandi 2012, s. 12). Genom drömmar och neuroser får 
detet utlopp för dess undertryckta önskning samtidigt som jagets försvarsmekanismer 
”bortträngning” och ”förnekelse” dämpar ångesten (Costandi 2012, s. 18). I Lpfö 98 (rev 
2018, s. 15) framkommer förskollärarens ansvar vad gäller att erbjuda varje enskilt barn en 
god omsorg med balans mellan aktivitet och vila. I artikel 27 av FN:s barnkonvention (Unicef 
1989, s. 28) betonas barns rätt till en levnadsstandard som möter det enskilda barnets behov i 
att kunna utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. I vår mening är det 
framförallt vårdnadshavare som har ansvar för att erbjuda barnet den levnadsstandard som 
passar barnet. Däremot har pedagoger i förskolan också en viktig del i att erbjuda en 
levnadsstandard på förskolan. Vi menar att varje enskilt barn har ett grundläggande behov av 
att vila, och att det är under vilan som barnet ges möjlighet att drömma eller dämpa sin 
ångest. Enligt vår mening ska vilan därmed vara en naturlig del av en dag på förskolan. 
Utifrån våra egna erfarenheter har vi märkt att vilan ges gott om utrymme på avdelningar där 
barn sover efter lunchen, medan avdelningar med barn som inte sover ofta tas ifrån rätten till 
vila. Det finns många faktorer som påverkar, menar vi. Det kan exempelvis vara brist på 
resurser eller brist på tid som leder till att barnen utesluts från vila. Därmed får barnet inte 
heller utlopp för sina drömmar och neuroser. Vilan är enligt oss ett exempel på en 
anpassningsåtgärd för barn med neurotisk störning. 
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Social inriktning, miljö och borderlinestörning 
Tidigare, i bakgrundsdelen, beskrev vi FN:s barnkonvention som i artikel 27 redogjorde för 
barnets rätt till den levnadsstandard som krävs för att barnet ska kunna utvecklas fysiskt, 
psykiskt, andligt, moraliskt och socialt (Unicef 1989, s. 28). I relation till det nämnde vi 1177 
Vårdguiden som redogjorde för att psykisk ohälsa påverkas av både arv och miljö, som 
formar oss till människor. Med det sagt blir miljön viktig för individen. Pedagogerna i vår 
studie beskriver olika arbetsmetoder, där vi kan dra paralleller till miljöns betydelse för 
barnet. De beskriver till exempel barnets behov av konkreta rutiner och rutiner för att känna 
sig trygga i gruppen. I Lpfö 98 (rev 2018, s. 15) framkommer det dessutom att förskolläraren 
ansvarar för att varje barn ges förutsättningar till att känna sig trygga i gruppen. Förskolan ska 
därtill ge varje enskilt barn förutsättningar att utveckla en förmåga av att fungera enskilt och i 
grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter (Lpfö 98 rev 2018, s. 13). I 
vårt resultat beskriver pedagogerna att barnen ska erbjudas delaktighet och inflytande i 
verksamheten samtidigt som pedagogen har en viktig roll i att vara närvarande. Vi menar att 
gruppen ständigt är i behov av en närvarande vuxen som kan ge stöd och hjälpa till där 
barnens egna förmågor inte räcker. Pedagogen har då ett ansvar för att se till att varje barn 
utvecklar olika förmågor, vilket barn ofta gör i leken. Vi menar att man bör utgå från att under 
dagens samtliga moment finns behovet av en närvarande vuxen. En närvarande vuxen blir 
extra viktigt för barn i behov av särskilt stöd – som exempelvis barn med borderlinestörning. 
   Stern utvecklade en teori om “det kompetenta barnet” som utgår från att barnet redan från 
födseln är kompetent och har förmågan av att skapa relationer (Persson 2010, s. 4). I Sterns 
utvecklingsteori om ett “själv” framställs det tre år gamla barnet som kompetent nog att kunna 
berätta om upplevelser med språket (Persson 2010, s. 4). Med utgångspunkt i Sterns teori om 
det kompetenta barnets förmåga att skapa relationer och teorin om ett “själv” där barnet anses 
kompetent nog att förmedla upplevelser med språket (Costandi 2012, ss. 219–220), upplever 
vi att barn med borderlinestörning hamnar lite utanför. Barns borderlinestörning kommer till 
uttryck på olika sätt. Några barn har en allvarlig störning men fungerar bättre än förväntat då 
barnet till viss del kan fungera socialt trots ett outvecklat känsloliv med känslomässig distans 
till andra, samtidigt som de lever i en fantasivärld (Carlberg 2012, ss. 219–220). Andra barn 
uppvisar också tecken på att de lever i en fantasivärld men har en tendens att växla mellan den 
och verkligheten. Därtill pendlar barnet mellan den medfödda objektrelationen och ett 
autismliknande förhållningssätt. Barnet har också ett okontrollerat drifttryck varvid impulser 
blir barnets primära förhållningssätt (Carlberg 2012, ss. 219–220).  
   Vi menar att barn med borderlinestörning ofta har svårigheter med att reglera sina känslor 
och hur de kommer till uttryck. Svårigheterna kan då skapa hinder i kontaktsökandet med 
andra och barnets förmåga att bygga tillitsfulla relationer ofta blir hämmat. Enligt oss kan 
barnets humörsvängningar bidra till svårigheterna. Ett barn som upplever glädje kan i vissa 
fall se sig som den allsmäktige i förhållande till andra, medan ett barn som upplever sig 
förminskat och förnedrad istället blir utåtagerande och destruktivt mot både sig själv och 
andra (Carlberg 2012, ss. 219–220). I kombination med barnets ofta taskiga impulskontroll 
kan risken för konflikter öka. Barnet har ofta svårt att hantera inre drifter och har en 
underutvecklad signalångest som styr försvarsmekanismerna (Carlberg 2012, ss. 219–220).  
   Vi menar att barn med borderlinestörning är i behov av stöd gällande relationsskapande med 
andra och därtill också få stöd i att känslomässigt uttrycka sig på ett sätt som inte leder till 
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konflikt med andra. Miljön har en viktig betydelse för barn med borderlinestörning. Vissa 
barn reagerar bättre i lugna miljöer, medan andra barn har svårt att förhålla sig till både lugna 
och stökiga miljöer (Carlberg 2012, ss. 219–220).  
   Det ställs höga krav på pedagogen i att underlätta och hjälpa barn med borderlinestörning. 
Carlberg (2012, ss. 223–224) menar att barn med borderlinestörning har ett behov av en 
omsorgsperson, i vårt fall pedagogen, vars huvudsakliga uppgift blir att finnas till för barnets 
identitetsskapande. Arbetsmetoder i relation till anpassningsåtgärder måste således ske med 
en omgivande trygg atmosfär, en omsorgsperson som föregår med gott exempel och i ett 
klimat där tillfredsställande överstiger frustration (Carlberg 2012, ss. 223–224).  
   Eftersom det ställs höga krav på pedagogen blir pedagogens möjlighet till fortbildning 
mycket viktig. Syftet med fortbildningen är att hitta arbetsmetoder som främjar barn med 
borderlinestörning, men som också är bra för barn utan någon form av psykisk störning. 
Pedagogerna i vår studie beskriver vikten av att dela in barnen i mindre grupper i förskolan. 
De berättar även om individuella samtal med barnet om känslor, vilket kan öka 
medvetenheten om varför individen reagerar som hen gör. Konsekvensen av utebliven 
kompetensutveckling är att pedagogen genom att inte ha tillräckligt med kunskap om barnet 
med borderlinestörning inte heller är uppmärksam på de tecken som barnet uppvisar. Vi vill 
dock poängtera att det måste vara ett mönster hos barnet för att det ska kunna anses vara en 
psykisk störning. Pedagogen kan således inte erbjuda barnet rätt förutsättningar vilket leder 
till att pedagogen inte heller följer sin skyldighet i att erbjuda barn förutsättningar till att 
utvecklas i olika sammanhang.  
 
Didaktiska konsekvenser 
Inledningsvis vill vi betona vår oro kring den uteblivna statistiken kring psykisk ohälsa hos 
förskolebarn som Folkhälsomyndigheten redogjort för. Det kan tyckas underligt att det finns 
styrdokument som sträcker sig ända ner till förskolan, där pedagogens skyldigheter på olika 
sätt framställs, och att forskning på psykisk ohälsa görs i följande instanser men att förskolan 
då hamnar utanför. Vi menar att psykisk ohälsa drabbar alla människor, oavsett ålder. Utifrån 
egna erfarenheter har vi upplevt att den kompetensutveckling som efterfrågas ofta riktas mot 
inspirerande miljöer för skapande eller riktas mot de olika specifika målen i Läroplanen för 
förskolan. Det som blir problematiskt är att Läroplanen för förskolan inte redogör särskilt för 
barns psykiska välmående. Vi upplever att det nämns lite i förbifarten.  
   Vi har båda erfarenheter av att ha mött barn som på olika sätt uppvisar psykisk ohälsa. 
Därav har vi en uppfattning om att det förebyggande arbetet av barns psykiska ohälsa inte ges 
tillräckligt med utrymme i verksamheten. Den åsikten kan vi nu bekräfta utifrån vår studie. Vi 
upplever att det finns många teorier om barns psykiska välmående, men som tidigare nämnt 
saknar förskolans styrdokument en sådan specifik inriktning. De gånger som styrdokumenten 
lyfter psykisk ohälsa är då de uttrycker vikten av att barn lär sig att måna om sin hälsa eller 
där barnen benämns som ”barn i behov av särskilt stöd”, som likt begreppet ”psykisk ohälsa” 
är mångtydigt.  
   Pedagogers avsaknad av kunskaper leder till stor efterfrågan av kompetensutveckling. 
Konsekvensen av att inte erbjudas fortbildning inom barns psykiska hälsa kan vara att den 
psykiska ohälsan ökar. Genom att se förskolan som en första instans till att forma och 
utveckla samhällsmedlemmar är det också pedagoger i förskolan som får det första 



 

 34 
 

spelutrymmet. Det går att se som pedagogens möjlighet att påverka, vilket vi menar att alla 
bör göra. Därför är våra rekommendationer att samtliga förskolor i Sverige bör lägga större 
vikt kring barns psykiska välbefinnande, inte bara för att det är viktigt utan för att det lyfts i 
FN:s barnkonvention. Vi rekommenderar att pedagoger vänder sig till sina chefer och att 
cheferna i sin tur kan vända sig till den offentliga sektorn. Vi rekommenderar också att 
pedagoger bör sätta sig ner i sina arbetslag och diskutera kring psykisk ohälsa och hur de kan 
skapa ett gemensamt förhållningssätt. Pedagogen har ett ansvar inför att vara närvarande, 
uppmärksamma barnet och vara en god förebild för barnet. Det är viktigt att pedagogen 
förklarar för det enskilda barnet att det är okej att känna på olika sätt och att också uttrycka 
sina känslor. Genom att förhålla sig på det sättet kan pedagogen påverka barnets trygghet i att 
känslomässigt uttrycka sig men också att söka kontakt vid konflikter. 
   Avslutningsvis vill vi betona att vi i vår kommande yrkesroll som förskollärare kommer att 
göra vårt yttersta för att uppmärksamma psykisk ohälsa i förskolan och att arbeta 
förebyggande med utgångspunkt i barns psykiska hälsa. Vi kommer att arbeta förebyggande 
genom att ha en naturlig dialog mellan oss och barnen, vi kommer att beställa litteratur och ta 
del av relevant forskning inom området och vi kommer ställa krav på fortbildning om psykisk 
ohälsa hos barn.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – missivbrev 
Hej!	
Vi heter Elin Palm Barkenstrand och Sandra Åkesson Mauritsson. Vi studerar vår sista termin 
på förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås, Campus Varberg. Det är nu dags för oss att 
göra vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att ta reda på om, och i så fall hur, pedagoger 
arbetar förebyggande med barns psykiska ohälsa i förskolan. Våra frågeställningar i studien är:	
	

- Vad innebär begreppet ”psykisk ohälsa” för pedagoger och finns det något samband med 
teorier om barns psykiska välmående? 
 

- Vilka arbetsmetoder menar pedagoger att de använder sig av för att förebygga psykisk ohälsa 
hos barn, och på vilket sätt skulle dessa kunna utvecklas om utgångspunkten ligger i teorier 
om barns psykiska välmående? 

 
- Vad har pedagogers fortbildning för betydelse i det förebyggande arbetet av barns psykiska 

ohälsa? 
	
Metoden som vi har valt är dels en kvantitativ metod och dels en kvalitativ metod sammanställt 
i en enkätundersökning.	
	
Du som medverkar i denna studie bidrar till en ökad förståelse och medvetenhet om det 
förebyggande arbetet av psykisk ohälsa i förskolan. Du som medverkar är anonym vilket 
innebär att ditt namn eller din arbetsplats inte kommer att nämnas i vår studie. Vi har din 
integritet i åtanke när vi tar del av dina svar och det innebär framförallt att de uppgifter du 
lämnar inte på något sätt kommer att kunna spåras till dig. I vår studie har vi tagit hänsyn till 
forskningsetiska principer utifrån vetenskapsrådets rekommendationer: www.vr.se. Du har 
dessutom rätt att avbryta din medverkan när som helst. Vi hoppas att du vill vara med och delta 
i vår studie. 	
	
Med vänliga hälsningar 	
Elin Palm Barkenstrand 	
Sandra Åkesson Mauritsson  
 
 
 
 
 
 



 

  
 

Bilaga 2 – enkäten 

EN ENKÄTUNDERSÖKNING OM 
FÖREBYGGANDE ARBETE AV BARNS 
PSYKISKA OHÄLSA I FÖRSKOLAN 
Tack för din medverkan i vår studie om barns psykiska ohälsa. Din medverkan bidrar till en 
ökad förståelse och medvetenhet om det förebyggande arbetet av psykisk ohälsa i 
förskolan. Det är din chans och möjlighet att påverka framtidens förskoleverksamheter till att 
främja barns psykiska välmående. Du som medverkar är anonym vilket innebär att ditt namn 
eller din arbetsplats inte kommer att nämnas i vår studie. Vi har din integritet i åtanke när vi 
tar del av dina svar och det innebär framförallt att de uppgifter du lämnar inte på något sätt 
kommer att kunna spåras till dig. Du har dessutom rätt att avbryta din medverkan när du 
önskar. Ha gärna tystnadsplikten i åtanke när du svarar på frågorna. 

 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

1. Jag identifierar mig som… 
 
� Kvinna 
� Man 
� Ickebinär 
 

2. Hur gammal är du? 
 
� Under 18 
� 18–25 
� 26–35 
� 36–45 
� 46–55 
� 56–65 
� Över 65 
 

3. Jag är född… 
 
� i Sverige 
� i Norge, Danmark, Finland eller Island 
� i annat land inom Europa 
� i annat land utanför Europa 
� Vet ej 

 



 

  
 

4. Hur många egna barn har du? 
 
� Inga 
� 1–2 
� 3–5 
� 6 eller fler 
 

5. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 
 
� 0–10 år 
� 11–20 år  
� 21–30 år  
� 31 år eller längre 
 

6. Lever du själv med någon form av psykisk ohälsa? 
 
� Ja 
� Nej (hoppa till fråga 9) 
� Vet ej 
 

7. Om ja, hur länge har du levt med din psykiska ohälsa? Svara i år eller 
månader. 
……………………………….  

 
8. Om ja, upplever du att din erfarenhet av psykisk ohälsa i ditt privatliv har 

påverkat arbetsrelaterade situationer... 
 
� Positivt 
� Negativt 
� Både positivt och negativt 
� Vet ej 
 

9. Om nej, har du någon i din närhet som lever med någon form av psykisk 
ohälsa? 

 
� Ja 
� Nej (hoppa till fråga 11) 
� Vet ej 
 

10. Om ja, hur upplever du att den psykiska ohälsan påverkar dig i ditt privatliv 
respektive i din yrkesroll? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………



 

  
 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

PSYKISK OHÄLSA 

11. Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp. För mig innebär psykisk 
ohälsa… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

12. Vad har du för attityd/inställning till psykisk ohälsa? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

PSYKISK OHÄLSA PÅ ARBETSPLATSEN 
Nedan följer olika påståenden där du får värdera din åsikt på en skala 1 till 10. 
Om du markerar 1:an håller du inte alls med om påståendet och om du 
markerar 10:an håller du verkligen med. Du kan markera dina alternativ 
genom att ringa in dem eller stryka under dem. Välj endast ett alternativ per 
fråga. 
 

13. Vi erbjuds fortbildning, kurser och/eller föreläsningar om barns psykiska 
ohälsa via min arbetsplats. 

 
HÅLLER 
INTE 
ALLS 
MED 

        HÅLLER 
VERKLIGEN 
MED 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

14. Vi erbjuds fortbildning, kurser och/eller föreläsningar om barns psykiska 
ohälsa via kommunen. 

 



 

  
 

HÅLLER 
INTE 
ALLS 
MED 

        HÅLLER 
VERKLIGEN 
MED 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
 

15. Vi har en gemensam plan för hur psykisk ohälsa hos barn ska hanteras. 
 

HÅLLER 
INTE 
ALLS 
MED 

        HÅLLER 
VERKLIGEN 
MED 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

16. Vi har ett nära samarbete med myndigheter som arbetar med att främja 
barns psykiska välmående. 

 
HÅLLER 
INTE 
ALLS 
MED 

        HÅLLER 
VERKLIGEN 
MED 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

17. Vi har möjlighet att påverka förutsättningarna för att kunna genomföra ett 
förebyggande arbete av barns psykiska ohälsa i förskolan. 

 
HÅLLER 
INTE 
ALLS 
MED 

        HÅLLER 
VERKLIGEN 
MED 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 
 
PRAKTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 



 

  
 

 
18. På vilket sätt kan ni påverka förutsättningarna för att kunna genomföra ett 

förebyggande arbete av barns psykiska ohälsa i förskolan? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 

19. Vi ägnar oss åt… (Du kan fylla i fler alternativ) 
 
� Systematiskt kvalitetsarbete 
� Aktionsforskning 
� Utvecklingsarbete 
 

20. Vi erbjuds följande förutsättningar för att kunna driva ett systematiskt 
kvalitetsarbete/utvecklingsarbete/aktionsforskning (Du kan fylla i fler 
alternativ) 

 
� Samarbete med chefen 
� Planeringstid 
� Verktyg för dokumentation 
� Kompetensutveckling 
� Samarbete med ytterligare resurser som till exempel specialpedagog 
� Annat 
� Vet ej 
 

21. Vi har ett gemensamt utvecklingsområde… (Du kan fylla i fler alternativ) 
 
� på förskolan 
� inom förskolechefens samtliga förskolor 
� i kommunen 
� Vi har inget gemensamt utvecklingsområde 
 

22. Utvecklingsområdet är bestämt utifrån… (Du kan fylla i fler alternativ) 
 
� Barngruppens behov 
� Barngruppens intressen 
� Det är inte vi som bestämmer utvecklingsområdet 
� Annat 

 
 
 
 
MED SIKTE PÅ VERKSAMHETEN 



 

  
 

23. Forskare menar att det finns ett samband mellan samspel och barns 
psykiska välmående. Samspel sker ofta i den fria leken där barnens 
självständighet och individuella utveckling ges utrymme. Ungefär hur 
många timmar om dagen ges barnen möjlighet till fri lek? Fri lek innebär 
enligt oss när barnen leker utan vuxnas inslag. 
 

� Mindre än 2 timmar 
� 2–5 timmar 
� 6–10 timmar 
� Mer än 10 timmar 
 

24. Förskolans samverkan med vårdnadshavare är viktig för att göra barnets 
vistelse på förskolan så trygg som möjligt och för att ge barnet 
förutsättningar för en god utveckling. På vilket sätt samverkar ni med 
vårdnadshavarna på din avdelning respektive på hela förskolan? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………… 
 

25. Hur mycket utrymme ges barnens delaktighet och inflytande i 
verksamhetens olika delar? 
 
� Väldigt mycket 
� Mycket 
� Lagom 
� Lite 
� Inte alls 

 
26. Vilken yrkeskategori tillhör du? 

 
� Förste förskollärare 
� Förskollärare 
� Barnskötare 
� Pedagog 
� Annan: …………………………………… 
� Outbildad 
 

27. Hur många barn utgör din barngrupp? 



 

  
 

…………………….. 
 

28. Vad är åldern på barnen i barngruppen? 
…………………….. 
 

29. Har ni någon gång köpt in eller lånat material för att prata om psykiskt 
välmående med barnen? 
 
� Ja, vi har köpt in material 
� Ja, vi har lånat material 
� Ja, vi har både köpt in och lånat material 
� Nej, vi har inte köpt in eller lånat material (hoppa till fråga 31) 
 

30. Om ja, vad för slags material har ni använt? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

31. Om nej, vad beror detta på? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

32. Vilka arbetsmetoder använder du dig för att arbeta förebyggande av 
barns psykiska ohälsa? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 



 

  
 

33. Vilka redskap använder du dig av för att arbeta förebyggande av barns 
psykiska ohälsa? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 

34. Hur tycker du att du skulle kunna utveckla det förebyggande arbetet av 
barns psykiska ohälsa i förskolan? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
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