
Examensarbete 
Utbildningsvetenskap 61-90hp

Barns psykiska hälsa i förskolan

En kvalitativ intervjustudie av förskollärarens roll i att
främja barnens psykiska hälsa.

Examensarbete 15hp

Halmstad 2018-08-31

Emma Adbro



HÖGSKOLAN I HALMSTAD 

LUT/Sektionen för lärarutbildning 

Utbildningsvetenskap 61-90hp (Grundnivå) 

 

 

 

 

 

 

 
Barns psykiska hälsa i förskolan 

En kvalitativ intervjustudie av förskollärarens roll i att främja barnens psykiska hälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete (kandidatuppsats) 

Författare: Emma Adbro 

Handledare: Lars Kristén & Jan-Olof Johansson 

Huvudexaminator: Ole Olsson



 1 

Förord 

Som förskollärare har man som uppdrag att ge barnen de bästa förutsättningar att bli sitt bästa 

jag, både i kunskapslärande och i tilltron till sitt egenvärde. Läroplanen för förskolan inleds 

med tydlighet att forma solidariska och omsorgsfulla barn genom att som förskollärare vara 

god förebild med ett demokratiskt arbete. Barnet ska ses i sin helhet och ges de bästa 

förutsättningarna för ett livslångt lärande. Förskolläraren ansvarar för att utveckling, intresse, 

egenvärde och social förmåga arbetas aktivt med för vart och ett av barnen. Har barnets 

psykiska hälsa någon kontextuell betydelse för detta uppdrag? Kan förskolläraren vara en 

beroende faktor i hur den psykiska hälsan formas hos barnet? Med dessa tankar formades 

frågor om barnens välmående i förskoleålder samt vilken roll en förskollärare dels bör ta, dels 

kan ta i arbetet för att ge de bästa förutsättningarna som möjligt för barnet.  

Jag som ensam författare av detta arbete heter Emma Adbro och läser vid Högskolan i 

Halmstad till lärare med inriktning på förskola, förskoleklass och fritidshem. Detta är ett 

examensarbete på grundnivå i utbildningsvetenskap 61-90hp. 

Tack till samtliga delaktiga under processen som har hjälpt mig göra detta arbete möjligt. 

Framför allt tack till handledare och handledningsgrupp för stöd och vägledning samt tack till 

intervjupersoner för givande intervjutillfällen, 

Emma. 



 2 

Abstrakt 

Det övergripande syftet i detta arbete var att belysa förskoleverksamhetens del i formandet av 

barnets psykiska hälsa, med framför all fokus på förskollärarens roll. En del av syftet var att 

lyfta diskussionen hur förskoleverksamheten definierar och synliggör barns psykiska hälsa 

samt hur den enskilde förskolläraren arbetar med detta. Den andra delen av syftet var att 

belysa det ansvar förskoleverksamheten har att arbeta främjande för barnens psykiska hälsa.  

För att finna verksamhetsförankrade svar på frågeställningen, intervjuades personal i 

förskoleverksamheten. Tre förskollärare, en specialpedagog och en barnpsykolog valdes ut att 

delta, där samtliga fem arbetade i samma verksamhet.  

De fem intervjuade var eniga om många punkter rörande barnets psykiska hälsa, men det 

framgick med tydlighet av undersökningen att man såg arbetet med det ur olika perspektiv. 

Förskollärarnas mening var att de var kompetenta i sin yrkesroll och hade god tilltro till sin 

kompetens att kunna ge barnet de bästa förutsättningar för att klara livet. De målade upp en 

bild av att arbeta förebyggande mot den psykiska ohälsan snarare än att arbeta medvetet för 

att gynna den psykiska hälsan. Om det skulle visa sig att de saknar kompetens för att kunna 

arbeta med ett barn som visar tendenser till psykisk ohälsa, menar de alla att de saknar bra 

handlinsplaner för att möta detta. De slussade då vidare och tog hjälp av specialpedagogen 

som första alternativ. Specialpedagogen och barnpsykologen var av den uppfattningen att 

förskollärarna var otroligt kompetenta och duktiga att upptäcka psykisk ohälsa hos barnet. De 

menade å andra sidan att förskoleorganisationens kompetens att arbeta förebyggande inte 

hade uppnått sin fulla potential. Trots kunniga förskollärare önskade de att deras egna 

professioner fick ta större utrymme i den dagliga verksamheten tillsammans med barnen, 

snarare än enbart i arbetet med barn som redan visat tendenser av psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Förskollärare, förskola, främja, psykisk hälsa, barn 
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1 Introduktion 
Samspelet mellan människor är en stor del i människans utveckling. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö, 2000) är det i sociala interaktioner man jämför olikheter mellan sig själv 

och andra, samt identifierar sig med likheter och igenkännande. Man menar att människan 

skapar sin identitet socialt och personligt. Detta är vad människan använder för att utforma 

den personliga identiteten, den som upplever samhörighet med andra men samtidigt lägger 

vikt vid de olikheter som får oss att bli egna individer. Den sociala interaktionen ligger till 

grund för hur människan kan ta till sig kunskap och lärande. Enligt Berger & Luckmanns 

teorier (1966, refererad i Säljö, 2000, s. 40) formas individen främst i sin primärgrupp, vilket 

vanligtvis är familjen. Många barn i förskoleåldern spenderar idag större delen av sin vardag i 

förskolans verksamhet (Statistiska Centralbyrån
1
, 2014), således sker majoritet av deras 

vardagsinteraktioner tillsammans med förskolans barn och vuxna. Mot denna bakgrund kan 

den sociala vardagsinteraktionen i förskolan antas ligga till grund för både 

identitetsutveckling och lärande 

 

Liknande tankegångar finns i förskolans styrdokument (Skolverket, 2010), liksom skollagen 

(SFS 2010:800), vilka är uppbyggt med skrivningar som trygghet, värdegrund, egenvärde, 

etik och motsvarande. Med dessa krav att arbeta med och förankra i verksamheten, har 

förskolan större ansvar än att bara passa barnet fram till att det ska börja grundskola. Persson 

(2008) visar hur förskolan ska arbeta för att bygga upp små människor till individer med en 

värdegrund, ett etiskt förhållningssätt, en känsla av egenvärde och med en tilltro till sig själva. 

Barnet ska bli tryggt och våga ta för sig av livets alla utmaningar. Förskolans ansvar har vuxit 

med tiden, den har blivit en del av Sveriges skolreform och fick en egen läroplan 1998.  

Förskolan har som uppdrag (Skolverket, 2010) att främja barnets tillit till sig själv och ge det 

goda förutsättningar att ta till sig ett lärande och kunna sikta på strävansmålen. Sociokulturellt 

perspektiv på lärande ser på människans förmåga att ta till sig nya kunskaper som mer än 

enbart instinkter och tidigare erfarenheter. Säljö (2000) lyfter fram privilegiet barnet har att 

kunna kommunicera sedan födseln, och på så vis överföra kunskap från en person till en 

annan. Detta samspel tillsammans med att uppleva intresse, menar Brodin och Hylander 

(2010), är grundförutsättningar för att ett lärande ska ske. Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2010) visar i en studie, som gjordes i för att kvalitetsgranska förskolans 

pedagogik, att intresse var det som låg till viktigaste grund för att skapa ett samspel med 

                                                 
1
 Refereras som SCB fortsättningsvis. 
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barnet, både mellan barn och barn, samt vuxen och barn. Intresset, menar Brodin och 

Hylander, formas i relation till självkänslan och tilliten till sig själv, vilka är grundstenarna för 

den psykiska hälsan. Brodin & Hylander (2010) och Tullgren (2004) är två skrifter av många 

som lyfter samband mellan psykisk hälsa och lärande.  

Vad är då psykisk hälsa? Frågan har många svar enligt Quennerstedt (2006) och lyfter fram 

olika aspekter på det. Med det salutogena perspektivet på den psykiska hälsan (Quennerstedt, 

2006, s.51) är den mer än enbart psykiskt och fysiskt grundad, man menar att den sociala 

interaktionen har minst lika stor påverkan. Persson (2008) visar i sin rapport att förskolan är 

utformad för barnet, som ett första steg i skolans organisation, och att barnets behov är vad 

som verksamheten ska ha som genomsyrande anda i allt som görs. Tidsbrist och stora 

barngrupper är idag ett faktum (SCB, 2012) och därför behöver förskollärarna det mest 

effektiva arbetssätt som kan uppnås. Statens offentliga utredningar
2
 (SOU 2006:77) lyfter 

fram de positiva effekter hög personaltäthet har på barns psykiska hälsa i förskolan, och att 

Sverige har en förhållandevis hög sådan. Vidare visar SOU att med exempelvis barncentrerad 

pedagogik och ett arbete med barnets emotionella förmåga, ger förskolläraren goda 

förutsättningar att arbeta främjande med den psykiska hälsan.   

Frågan jag ställer är då hur stor roll en förskollärare ska ha i processen för barnets 

individskapande. Finns det anledning att arbeta medvetet för barnets psykiska hälsa eller är 

det något som formas av så många fler faktorer att det är ogjort arbete? Hur kan personalen i 

förskolan förhålla sig till denna frågeställning för att göra det bästa möjligt för barnet? 

Förskolan är en institution vars arbete och ansvar ligger på fler än enbart förskollärarens roll. 

Kan ett psykiskt hälsoarbete för barnet gynna förutsättningarna i förskolan att kunna arbeta 

med strävansmålen i läroplanen? Så hur ser det ut i praktiken, arbetar man för att främja 

barnets psykiska hälsa?  

2 Syfte  
Det övergripande syftet i detta arbete är att förstå hur en förskola som organisation kan 

ansvara för främjandet av barnets psykiska hälsa. Syftet är att ta reda på hur förskollärare 

beskriver sitt arbete med barnets psykiska hälsa samt hur arbetet definieras och synliggörs. 

Syftet är vidare att utifrån faktorer som förskolläraren menar formar barnets psykiska hälsa, 

undersöka hur förskollärarna ser på förutsättningar att påverka faktorerna. Ytterligare en del i 

                                                 
2
 Refereras som SOU hädanefter. 
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syftet är att är att tydliggöra hur andra professioner ser på ansvarsfördelningen i arbete med 

barnets psykiska hälsa. Arbetet utgår från frågeställningarna: 

2.1 Frågeställningar 
 Hur definieras och synliggörs barnets psykiska hälsa i förskolan?  

 Vilka förutsättningar ser förskolläraren att arbeta främjande för barnets psykiska 

hälsa?  

 Hur ser specialpedagog och psykolog på förskollärares och egna roller i artbetet med 

att främja barnets psykiska hälsa? 
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3 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras tidigare forskning knutet till ämnet. Begrepp förklaras, 

styrdokument samt förhållningskrav på förskolan förtydligas och aspekter på barnens 

psykiska hälsa belyses.  

3.1 Psykisk hälsa  

Mental health is defined as a state of well-being in which every individual realizes his or her own 

potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is 

able to make a contribution to her or his community. 

    World Health Organisation (2014:1, s. 1) 

Vad man menar med psykisk hälsa har ingen specifik avgränsning. Avsaknad av psykisk 

ohälsa behöver nödvändigtvis inte betyda en god psykisk hälsa. Likaså behöver inte 

avsaknaden till uppmuntran av god psykisk hälsa innebära psykisk ohälsa. Psykisk hälsa är 

komplext och dess innebörd ligger hos den enskilde individen att definiera (Philblad & Åberg, 

2011). För att generalisera psykisk hälsa finns det olika aspekter att lägga vikt vid, gällande 

dess betydelse. Liksom World Health Organisation
3
 väljer också Folkhälsoinstitutet (2014) att 

identifiera grundstenarna hos psykisk hälsa kring identitetsskapande, sociala relationer, 

psykisk påfrestning och tilltro till sin egen påverkan på samhället.  

3.1.1 Psykisk ohälsa 

Negativa känslor och upplevelser, så som ångest, oro, nedstämdhet, sömnproblem eller 

psykosomatiska besvär, ligger till grund för benämning av psykisk ohälsa men är rationellt 

sett inga konstiga eller annorlunda tillstånd. Det finns olika grader av påverkan dessa känslor 

och upplevelser har, och om anses den vara stor och leda till psykisk ohälsa avgörs av olika 

faktorer visar Bremberg och Eriksson (2010). Påverkas WHOs tidigare nämnda faktorer för 

psykisk hälsa på så vis att det känns ohållbart att leva och fungera på ett normalt vis, då kan 

en process i skapande av psykisk ohälsa ha tagit fart. Medicinska termen av psykiska problem 

diagnostiseras med hjälp av skalor för att kunna benämna tillstånden som sjuka eller hållna 

inom ett normalspann. Ur ett biologiskt perspektiv är dessa negativa känsloreaktioner 

kvarliggande mekanismer som förr i tiden var livsnödvändiga för att skydda sig mot faror och 

vara beredd på att fly för sitt liv (Bremberg & Eriksson, 2010). När dagens mål för människan 

                                                 
3
 Refereras som WHO fortsättningsvis. 
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är att vara glad och lycklig, snarare än att vara på sin vakt för hotande faror, krockar det med 

våra biologiska förutsättningar.  

Beteende vid psykisk ohälsa 

Orsaken till varför barnet upplever känsla av otillräcklighet, dålig självkänsla och brist i 

tilltron till sin plats i sociala relationer, har inget samband med hur barnet kommer att agera. 

Hur barnet reagerar på dessa upplevelser beror på barnets personlighet och kan uttrycka sig på 

olika sätt. Gemensamt är att om reaktionen blir varaktig, skapar lidande samt förhindrar 

barnet att fungera och utvecklas, så definieras det som psykisk ohälsa (SBU, 2011). 

Ytterligheterna i dessa reaktioner är externaliserande och internaliserande beteende, vilket vill 

säga utagerande och inåtvända beteendemönster. Båda dessa former av reaktion kan komma 

att leda till allvarligare tillstånd för barnet, så som depression och grava sociala problem 

(Bremberg & Eriksson, 2010; SBU, 2010). Brodin och Hylander (2010) knyter ihop 

utagerande och inåtvända beteende som konsekvenser av tillstånd som skam, skuld och stress. 

De menar att det är de tillstånd som uppstår när en människas egenvärde inte bekräftas, när 

självkänslan får sig en törn och när känslan av inkompetens växer sig större än tilliten till sin 

egen kapacitet. Skam är den värsta känsla att uppleva, fortsätter Brodin och Hylander, och för 

att lätta obehaget konstruerar människan strategier för att kringgå känslan av skam och ersätta 

den med andra känslor. Strategierna formas utifrån tidigare erfarenhet av situationer där man 

upplevt skam och hur självkänslan i dessa situationer har påverkats.  

Inåtvända och utagerande beteendeproblem kan uttrycka sig på flera sätt, gemensamt är att de 

skapar obalans i samspelet mellan barnet och omgivningen. Gashi och Edfors Vesterlund 

(2012) målar fram den inåtvända som ett barn som gärna drar sig tillbaka, gör sig osynlig och 

upplever det svårt att ta plats. Barnet lider mer av sitt beteende än vad omgivningen gör och i 

brist på bekräftelse kan barnet ifrågasätta sin tilltro till sig själv och skapar en inre konflikt. 

Gashi och Edfors Vesterlund menar att det utagerande barnet lider också. Men som 

konsekvens av dess mer eller mindre okontrollerande impulsivitet väcks allt för ofta negativ 

uppmärksamhet från omgivningen. Även det utagerande barnet har en inre konflikt, men i 

motsats till det inåtvända barnet tar sig detta lidande sig i uttrycksform som ilska, aggression 

och ständig konflikt med omvärlden.  

Utagerande och inåtvända beteende kan upplevas som motsatser, men den praktiska 

uppdelningen är mer komplex än så. Larsson och Elf (2011) menar att barn med utagerande 

respektive inåtvända problem inte är att uppfattas som två likvärdiga avvikelser åt motsatta 
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håll. De båda beteendeavvikelserna går in i varandra, ett barn med utagerande beteende kan 

exempelvis med tiden komma att utveckla djupt inåtvända problem. De båda beteenden faller 

under samma riskfaktorer att utvecklas utifrån negativa känslor och kan båda medföra 

problematik med depression, ångest, kriminalitet och sociala problem.   

3.1.2 Självkänsla 

Hur man uppfattar sig själv som en del i samspelet med omvärldens ligger till grund för 

självkänslan menar Brodin och Hylander (2010). De delar upp ordet med bindestreck när de 

beskriver sin tolkning, själv-känsla. Detta är för att tydliggöra att det handlar om hur man 

känner för sig själv. De menar att självkänslan formas hos barnet i de möten det gör i världen 

och dess känslor blir bemött på olika vis. Dessa sociala samspel flätas samman och barnet lär 

sig känna och känna sig själv samt lär sig hur det känner och hur det känner sig själv. 

Självkänslan ligger sedan till grund för hur barnet vågar ta sig an situationer och utmaningar i 

vardagen. Tilliten till sig själv och upplevelsen av tidigare erfarenheter som gynnat barnets 

självkänsla, främjar barnets tilltro att våga. Får barnet lagom utmaningar kan det hitta 

strategier för att våga lyckas och ta sig an fler utmaningar (Jfr den proximala 

utvecklingszonen av Vygostkij s.119-125 i Säljö, 2000). Likaså menar Brodin & Hylander att 

det går att vända på formandet av barnets självkänsla och visar att med dåliga erfarenheter 

formas dålig självkänsla och en rädsla att ta sig an nya utmaningar tar fart. När barnet får en 

negativ bekräftelse på sin självkänsla, kan barnet uppfatta det som en kränkning och bidra till 

en känsla av skam. Hur barnet skapar ett beteendemönster i sitt hanterande av skam, menar 

Brodin & Hylander, är grundstenen i utformandet av barnets personlighet vilket vill säga 

vilken typ av strategi det använder vid utmaningar och problem. Barnets självkänsla är aldrig 

färdigt utan pågår i en ständig process av upplevelser och formas komplext i samspel med den 

tidigare uppbyggnaden av sin självkänsla.  

3.2 Barnens välmående 
Petersen et al (2010) menar att hur det yngre barnet mår är en tolkning och värdering utifrån 

den vuxnes perspektiv. De visar, liksom Philblad och Åberg (2011), att utifrån det kliniska 

perspektivet på psykisk hälsa används exempelvis tillväxtkurvor för barnet och 

besöksfrekvens hos Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som verktyg för att ta reda på hur 

det mår. I takt med barnets stigande ålder kan enkäter och intervjuer involveras rörande deras 

psykiska hälsa, vilket ger en bedömning av barnets psykiska hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. 

Validiteten i en enkätsammanställning som besvarats av barn kan bitvis ifrågasättas menar 

Philblad och Åberg (2011). Barnens mognad och utformandet av frågor samt valt tillfälle kan 
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komma att vara avgörande för det utfall undersökningen har. Både ur kliniskt och ur 

folkhälsoperspektiv lyfter Petersen et al (2010) den bristande validiteten och reliabiliteten i att 

kunna uttala sig om trenden för barns psykiska hälsa över tid. Detta eftersom studier på barns 

psykiska hälsa genom tid som de har granskats sedan 1940-talet, inte visade sig ha något 

tillfredsställande bevisvärde.  

Kritiskt visar det statistiskt sett att efter 2000-talet minskade trenden för psykisk ohälsa bland 

barn och ungdomar enligt SBU (2010). Dock blir det motsägelsefullt när man samtidigt lyfter 

fram den psykiska folkohälsan som ett växande och högst relevant problem idag. Psykisk 

ohälsa är ett av de största hälsoproblemen bland svenska ungdomar nuförtiden visar rapporten 

från SBU 2011. Läkartidningen publicerade 2013 en artikel där de belyste ett antal 

arbetsgruppers rapporter om detta tvetydiga påstående om ökad psykisk ohälsa bland Sveriges 

barn och unga. Konsensus av artikeln var att självskada och sök för hjälp inom psykiatrin har 

ökat bland unga, framför allt hos flickor. Hur stor tyngd självrapporterade symptom, som till 

exempel psykosomatiska besvär och oro, har diskuteras i termer av överdriven nolltolerans av 

psykiska besvär samt om det behöver innebära diagnostiserade psykiska problem. Detta 

gällde barn och ungdomar i tonåren då underlag för barn under tio år var knapphändiga. Den 

första nationella kartläggningen i Sverige av barn och ungdomars psykiska hälsa gjordes 2009 

av Statens Folkhälsoinstitut (2011a), på uppdrag av regeringen för att ge utrymme till ett 

systematiskt hälsoarbete efter tendenser av ökad psykisk ohälsa. En enkätundersökning av 

landets sjätteklassare och niondeklassare gjordes och resultatet visade att majoriteten mådde 

bra. En försämring kunde urskiljas i den äldre åldersklassen. Skillnad i sämre psykisk hälsa 

fanns även att finna hos de barn som inte bodde med båda sina biologiska föräldrar. Redan 

1998 lyfte Bremberg fram att barns psykiska ohälsa hade ett samband med familjekontexten. 

Petersen et al (2010) bekräftar detta på senare tid med en studie som gjordes på nordiska barn, 

där det även där visade sig att familjens konstellation har en grundläggande roll för barnets 

välmående.  

3.3 Barnen i förskolan 
Idag spenderar över 80 % av svenska barn i förskoleålder tid i förskolan. Det finns inga större 

skillnader i barnens sociala bakgrund huruvida de är inskrivna respektive inte i 

förskoleverksamheten (SCB, 2012). En anledning till den höga procenten inskrivna barn tros 

vara införandet av den allmänna förskolan (Skolverket, 2003) som trädde i kraft den 1 januari 

2003 samt införandet av ett tak för de kostnader föräldrar betalar för att ha sina barn i 

förskolan. Innan den allmänna förskolan fanns tillgänglig gjordes studier av Bremberg på 
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uppdrag av Folkhälsoinstitutet (Bremberg, 1998) som pekade på att barn bör vara på 

förskolan för att förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa. Detta påstående grundades i 

undersökningar som visade att barn med sämre familjeförhållanden med till exempel 

arbetslöshet, dålig ekonomi och låg utbildningsnivå, lider större risk att utveckla psykisk 

ohälsa. För 15 år sedan var det en större andel barn med socialt missgynnande förhållande, i 

relation till de med socialt gynnande förhållande, bland de inte inskrivna i förskolan än de 

som var inskriva. Idag förlorar inte barn sin plats på förskolan om föräldrar är arbetssökande. 

Inte heller kostar det att ha sina barn på allmän förskola från hösten det år de fyller tre år. 

Detta skapar i sin tur ett större utrymme för föräldrar att ha möjlighet att kunna studera och 

arbeta. Bremberg (1998; 2002; Bremberg & Eriksson 2010) resonerar som så att resultatet av 

att fler barn går i förskolan, kan bidra till att fler föräldrar kan arbeta, ensamstående som 

samboende, familjeförhållandena blir mindre missgynnande och på så vis ges barnet i 

förlängningen bättre förutsättningar för god psykisk hälsa.  

3.4 Förskolans ansvar 
Förskolan i Sverige (Skolverket, 2013a) är en organisation som har som syfte att svara för det 

första steget i den lärandeprocessen som skolan avser att bidra med till alla barn och 

ungdomar. Förskolan vänder sig till barn från ett år till höstterminen året de fyller sex år, då 

förskolklassen är nästa steg innan det är dags för grundskolan. Förskolan kan drivas både 

privat och kommunalt, men ansvaret att kvalitetssäkra alla förskolor så de uppfyller lagar och 

läroplaner ligger på kommunens ansvar. Skolinspektionen verkar också för 

kvalitetsutvecklingen i förskolan, och görs efter en rådande mall med de krav som förskolan 

ska upprätthålla (Skolinspektionen, 2013). Förskolans arbete sker inom ramen för skollagen 

(SFS 2010:800) och läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 

Förskolan, liksom resterande skolsystemet, är skyldiga att förhålla sig till filosofi och moral 

enligt statens olika organisationer som är presenterade nedan.  

3.4.1 Socialstyrelsen 

Nyligen gjorde Socialstyrelsen (2008) en nationell undersökning huruvida det arbetas 

förebyggande i förskolan för psykisk ohälsa. Det visade sig att majoriteten av Sveriges 

förskolor inte arbetade systematiskt för att upptäcka och motarbeta psykisk ohälsa. Syftet med 

denna undersökning var att i ett vidare projekt arbeta fram en handlingsplan för förskolans 

personal att använda i sitt arbete för att skapa goda förutsättningar för barnets psykiska hälsa. 

Syftet med en handlingsplan grundades i resonemanget att ju tidigare rätt stöd och hjälp 
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barnet får att främja en god psykisk hälsa, desto mindre risk löper de att senare lida av svårare 

psykiska åkommor. Sammanfattningsvis resulterade undersökningen i att förskolan behöver 

mer stöd och resurser med att uppnå sin fulla kapacitet i arbetat med att motverka psykisk 

ohälsa hos barnet. 

3.4.2 Folkhälsomyndigheten 

Liksom Socialstyrelsen följer Folkhälsomyndigheten resonemanget att motarbeta psykisk 

ohälsa i tidig ålder, för att ge så gynnsamma förutsättningar som möjligt att leva livet med god 

psykisk respektive fysisk hälsa. Enligt Brembergs rapport (2001) står Folkhälsomyndigheten 

för att förskolan, med rätt utbildad personal samt barncentrerad pedagogik, kan skydda barnen 

mot psykisk ohälsa. En första nationell undersökning att förhålla sig till gjordes 2009 (Statens 

folkhälsoinstitut 2011a) och visade goda resultat. Liksom de framhäver i en annan rapport 

(Statens folkhälsoinstitut, 2011b) har barn under 15 år i Sverige förhållandevis god psykisk 

hälsa, problemet med psykisk ohälsa ligger hos unga i äldre tonåren. Det gör att man vill rikta 

fokus på att kunna bygga upp ett grundläggande arbetssätt för att främja barnets psykiska 

hälsa i tidig ålder och på så vis förebygga risken för psykisk ohälsa senare i livet. 

3.4.3 Skolverket 

Skolverket ansvarar för att skolans olika reformer håller kvalitet med utbildningen och att vart 

enskilt barn ges de bästa förutsättningarna. Det är skolväsendets förvaltningsmyndighet och 

verkar genom målsättning, utvärdering och spridning av forskning (Skolverket, 2013b). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) togs i bruk först 1998, då förskolan blev en del 

av skolans organisation, och reviderades enligt Skolverkets författarsamling (SKOLFS 

2011:69) år 2010. Läroplanen är utarbetad för förskolläraren att arbeta med fokus på att skapa 

trygghet för barnet och ge det möjlighet att utveckla kompetens för lärande och utveckling. 

Det finns tydliga riktlinjer att ett arbete ska ske så att barnet ska få synas genom demokrati 

och ges möjlighet att skapa tillit till sitt eget värde. Kränkningar ska motarbetas och ett socialt 

samspel mellan alla individer ska gynnas. Speciellt utvecklat är delmålen kring Uppföljning, 

utvärdering och utveckling (Skolverket, 2010, s14-15) som grundas i teorin att inta barnens 

perspektiv och utgångspunkt (jfr barncentrerad pedagogik, Bremberg & Eriksson, 2010) och 

på så sätt kunna anpassa verksamheten efter barnets specifika behov och förutsättningar, 

snarare än att anpassa barnet efter verksamheten (Skolverket, 2012). Man vill genom en 

pedagogisk dokumentation i förskolan kunna synliggöra barnet och genom kommunikation 

förstå och arbeta utifrån den enskildes förutsättningar. I ett större perspektiv vill man kunna 
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stödja barnet om brist tros finnas i tillvaron och på så vis arbeta förebyggande mot psykisk 

ohälsa. 

4 Teoretisk referensram 
Arbetet är utformat utifrån empirisk insamling som skedde med kvalitativa intervjuer och 

analyserades med meningskoncentrering. Det har förutsatts i intervjuerna att alla har ett 

arbetssätt i förskolan med sociokulturellt perspektiv och barncentrerad pedagogik som 

referensram. Nedan presenteras mer ingående värderingar inom teorin. 

4.1 Sociokulturell teori 
Det sociokulturella perspektivet har som grundfilosofi att se bakom dualismens påstående och 

menar att i en pendling mellan människans inre värld, tankar och upplevelser, och yttre värld, 

det sociala samspelet och omvärldens intryck, så formas kunskap (Säljö, 2011). Man menar 

att det samspel människan har med sin omvärld, med främst fokus på den sociala 

interaktionen med andra människor, är det sätt som kunskap etableras hos människan. Det 

sker tillsammans med den inre dialogen och förkunskaper, vilket vill säga tankar och de 

lärdomar människan skapat sig från tidigare erfarenheter. Säljö (2000) lyfter fram tankar som 

ett redskap i kommunikationen. Han menar att i en social situation krävs en inre dialog för att 

föra en yttre och för att få ett samspel att fungera. Likaså menar han att de inre tankarna 

formas av erfarenheter, uppleveler och intryck från den yttre världen, till stor del den dialog 

som förs med andra människor. Vygotskij arbetade fram en teori som han kallade den 

proximala utvecklingszonen (eng. zone of proximal development, Säljö, 2000, s120). Den 

förklarar hur människan lär sig bäst utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij menade 

att en människa innehar en viss förkunskap om något, som skapats genom tidigare 

erfarenheter, och utvecklar den kunskapen med hjälp av en mer kompetent människa. Han 

betonar den kompetentes anpassningar i sin kommunikation och sitt sätt att uttrycka sig 

gentemot den som lär, för att den ska kunna ta till sig nya kunskaper på bästa sätt. Samspelet i 

denna typ av lärandesituation är förutsättningen för att förståelse och kunskap mellan parterna 

ska fungera. Vygotskijs teorier stärkte även innebörden av redskap och ett exempel på det är 

språkliga kompetensen. Kompetens för språket krävs för människan att kunna använda det, 

både till sin inre dialog och till att utöva dialoger med andra människor (Ekström, 2007). 

Tillsammans med samspelet är redskapet en del av det som förutsätts för att en 

kunskapsöverföring ska ske människor mellan. Vanligtvis menas språkanvändningen som 

redskap i dessa situationer, men det kan också innefatta material eller utförande.   
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Genom det sociokulturella perspektivet är det förutsagt att barnen i förskolan formas genom 

samspel. Antagandet är att barnet i förskoleverksamheten står för den som lär och 

förskolläraren står för den kompetenta människan. Kommunikation genom tal, attityd och 

kroppsspråk samt förskolans utformning står som del av de redskap som förutsätts i barnets 

lärandeprocess. Förskolans arbetsmetod kommer i detta arbete att utgå från att vara 

barncentrerad pedagogik.  

4.1.1 Barncentrerad pedagogik 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) lägger ansvar hos förskolläraren att arbeta utifrån 

barnets perspektiv och anpassa verksamheten efter dess behov. Läroplanen står för demokrati 

och för inflytande från barnet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) visar att utifrån 

olika infallsvinklar, barnperspektivet, barns perspektiv och barns delaktighet, kan 

förskolläraren uppfylla sitt ansvar med förskolans mål. Låter man som förskollärare barnet att 

vara delaktigt och man kan arbeta utifrån barnperspektivet, behöver det nödvändigtvis inte 

betyda att man intagit barnets perspektiv. Att bygga upp arbetet i förskolan utifrån barnets 

perspektiv är en vision som är långt ifrån etablerad, fortsätter Pramling Samuelsson och 

Sheridan, men lyfter fram barncentrering som en infallsvinkel i processen. De menar att 

barncentrering bör ses som en symbolik för att förstå att barnet är annorlunda en vuxen, de har 

andra behov och upplever världen på ett annat sätt. För att förskolläraren ska kunna möta 

barnet i sitt lärande, krävs insikt i barnets utveckling, förutsättningar och erfarenhet. Denna 

kompetens hos förskolläraren är en kunskap som skapats genom tidigare erfarenheter och 

sociala erfarenheter, och utvecklas kontinuerligt i arbetets process tillsammans med barnet 

och ny kunskap. För barnet utvecklas kunskap på samma sätt. Tillsammans med 

förskolläraren som genom sina erfarenheter och kunskaper vill möta barnen utifrån dess 

förutsättningar, ges barnet möjlighet ta sig an nya utmaningar och utveckla nya erfarenheter. 

För barnet sker detta sociala lärande i samspel med redan etablerade kunskaper som finns i 

barnets inre värld enligt ett sociokulturellt perspektiv, enligt Säljö (2000) och Ekström (2007). 

Får barnet uppleva sig meningsfull i sin sociala relation, skapa sin identitet och ha tilltro till 

sin påverkan på samhället är detta några av de grundstenarna i att definiera psykisk hälsa 

(WHO & Folkhälsoinstitutet, 2014). Bremberg & Eriksson (2010) belyser barncentrering 

liknande och menar att majoriteten av förskolorna i Sverige strävar efter och arbetar med detta 

pedagogiska synsätt. De menar att en barncentrerad pedagogik ligger till grund för att 

medvetandegöra processen att se och upptäcka barnet där det är i sin utveckling och hur det 
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mår psykiskt. En god barncentrerad pedagogik i förskolan är i förlängningen en metod som 

kan förebygga risk för psykisk ohälsa hos barnet. 

5 Metod 
Arbetet tog form ur ett sociokulturellt perspektiv på barnet i förskolan och dess psykiska 

hälsa, därför föll det sig naturligt att titta på det kvalitativa metodutbudet. Nylén (2005) lyfter 

problematiken med att definiera begreppet kvalitativ forskning. Begreppet grundas för att 

kunna skapa mening och ge möjlighet att analysera något specifikt, Kvantitativ forskning har 

mer fokus på specifik kunskap, som mängd och mätbarhet. Syftet med att välja en empirisk 

datainsamling i detta arbete var att finna en grundlig syn på hur psykisk hälsa definieras och 

hur den arbetas med utifrån de valda professionernas perspektiv. Arbetet följdes under 

resonemanget att det är en begränsad men kvalitativ studie, då enbart ett urval av personer i en 

verksamhet intervjuas men insamlat material analyseras grundligt. Nylén belyser 

beskrivningen av ett fenomen som mål i den kvalitativa arbetsmetoden, vilket stämmer 

överens med beskrivningen på detta arbete.  

Med kvalitativ metod är syftet att förhållningssätt och tolkningar i empirin ska belysas. I detta 

arbete gjordes datainsamlingen genom kvalitativ forskningsintervju (Kvale & Brinkman, 

2010) då syftet var att ta del av den intervjuades upplevelse av sitt arbete med barnets 

psykiska hälsa i förskolan. En barnpsykolog fick genom erfarenhet och kunskap berätta om 

sin upplevelse på hur barn kan agera och reagera utifrån ett psykiskt hälsoperspektiv. För att 

nå så relevant information som möjligt till arbetes frågeställning, kommer detta att ske med 

djupgående och semistrukturerad intervjuform. För att få in verksamhetsförankrad kunskap 

kring fenomenet, blir liknande intervjuer med en specialpedagog och med tre förskollärare 

grunden till arbetet. Transkriberad data av intervjuerna kommer sedan att behandlas och 

analyseras i förhållande till vetenskaplig bakgrund och teori.  

Nedan presenteras en mer detaljerad beskrivning av hur upplägget av studien planerades och 

utfördes. 

5.1 Urval 
För att möjliggöra en insamling av empirisk information kring arbetets frågeställningar, 

gjordes valet att undersöka en förskola. Den valda förskolan låg i en kommun i södra Sverige 

och hade i närmre 30 år utformat sin arbetsprägel. Personalen drevs med ständig utveckling 

och med drivkraft att ha ett nytänkande samt att vara uppdaterade med den senaste 

forskningen. Det var en förskola som representerar en stabil och väl genomarbetad 
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verksamhet enligt biträdande rektorn, och det låg till grund för beslutet att välja denna 

förskola att utgå ifrån i arbetet.  

För att kunna skapa en realistisk bild av hur förskolan arbetade och resonerade kring psykisk 

hälsa hos barnet, gjordes en urvalsundersökning bland ansvariga förskollärare. Förskolan hade 

omkring 30 anställda förskollärare och med ett bekvämlighetsurval på tre stycken valdes de ut 

enligt följande kriterier. Första kriteriet att uppfylla var att ha erfarenhet under en längre tid 

som verkande och som behörig förskollärare, detta val gjordes för att de skulle kunna besvara 

hur arbetet med barnets psykiska hälsa har etablerats över tid. Öppenhet var det andra 

kriteriet, både för att kunna dela med sig av sin pedagogiska grundsyn och för att kunna delge 

och beskriva hur praktiken faktiskt såg ut. För att få möjlighet att vidga synen på 

förskollärarens arbete och gå djupare in på organisationens möjligheter, valdes även en 

specialpedagog ut att bidra med sin bild av arbetet på förskolan.  

Genom att se förskolans arbete ur fler aspekter är en önskan att kunna utgå från barnets 

perspektiv. I förhållande till arbetets omfattning togs beslutet att detta skulle kunna få en allt 

för bred vidd på fältstudierna. Beslutet att exkludera barn som informanter grundades även på 

att kommunikationen med barn i förskoleålder riskerades att bli ett stort hinder och på så vis 

riskera att subjektiva slutsatser och tolkningar gjordes. Förskolan visade sig ha två 

barnpsykologer relaterade till sin verksamhet, och valdes vara med i studien för att delge 

beskrivningar i ett barnperspektiv utifrån erfarenheter i sitt arbete. En av barnpsykologerna 

hade den utvalda förskolan inom sitt ansvarsområde, och valdes således ut att bli den som 

intervjuades. Valet att ha med psykologen i datainsamlingen gjordes under resonemanget att 

dennes utsaga enbart skulle uppta en liten del, syftet var fortfarande att belysa förskollärarens 

arbete och uppleveler. Kravet på barnpsykologen var att ha en lång arbetserfarenhet samt att 

vara väl insatt i den utvalda förskolan. På så vis skulle denne kunna ge en grundlig bild av sin 

syn på förskollärarnas arbete både idag och utvecklingen över tid.  

5.2 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Kvale och Brinkman (2009) ger en detaljerad bild 

av vad man bör tänka på innan en intervju genomförs. De lyfter fram dels hur intervjuarens 

attityd bidrar till stämningen, dels hur innebörden i frågeformuleringar har betydelse för 

utsagan av den intervjuade personen. Intervjuerna förbereddes med individuella dialoger över 

mail och telefon, med var och en av de fem personerna som valdes ut att delta i studien. Det 

gjordes en överenskommelse om var och när intervjun skulle komma att äga rum och samtliga 
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personer valde en avskild plats i närheten av där de arbetade. De fem personerna delgavs 

också arbetes utgångspunkter, vilket vill säga frågeställningar samt syfte i korta drag. De blev 

informerade om de kriterier som de valts efter, det ämnesområde intervjun kom att innehålla 

och hur det insamlade materialet från intervjun kom att hanteras. De fick även veta att arbetet 

utförs under etiska förhållningssätt och att mer ingående information skulle ges vid 

intervjutillfälle. 

Alla fem intervjutillfällen kom att hamna inom spannet av ett par dagar, då tidsramen för 

arbetet var pressat. Inledningsvis vid samtliga tillfällen presenterade jag mig och berättade om 

arbetes syfte samt frågeställningar. De intervjuade tilldelades ett samtycke, vilket lästes 

igenom och skrevs under efter en kortare redogörelse av dess innebörd. Med avslappnande 

frågor om sin yrkesbakgrund och arbetsuppgifter, fick intervjuerna en mjukstart. 

Ljudupptagningen startade när de tematiska frågorna (Frågeenkät fråga 1-3, se Bilaga 2) 

ställdes till samtliga intervjupersoner. Dessa frågor hade tilldelats de alla ett par dagar innan 

intervjutillfället, med förhoppning om att de skulle vara mentalt inställda på vad intervjun 

kom att handla om och på så vis kunna bidra med så mycket information som möjligt. Den 

intervjuande fick inte ut stödfrågor. Beslutet togs under övervägande av risken att den 

intervjuade kanske skulle låsa sin tankebana i de frågor som kunde antas komma och på så vis 

hindra samtalet från att flyta på så naturligt som önskat. De övergripande frågorna var 

utformade så att en någorlunda struktur och röd tråd fanns att finna i alla intervjuer, vilket vill 

säga semistrukturerade. Stödfrågor, som utformades för att hålla samtalet vid liv samt öka 

möjligheten att få ut så mycket som möjligt av dialogen, var till stor hjälp under intervjuerna, 

framför allt i intervjuerna med specialpedagogen och barnpsykologen. De tre förskollärarna 

gjorde utsvävningar i samtalet och tog egna initiativ med att ge olika exempel, vilket gav 

frågorna ett väl mättat svar utan vidare hjälp av stödfrågor.  

Data under intervjuerna dokumenterades enbart med ljudupptagning. Penna och papper fanns 

tillgängligt att anteckna med om exempelvis kroppsspråk var relevant för sammanhanget, 

vilket inte blev relevant under någon av intervjuerna. Genom att inte lägga energi och fokus 

på att skriva, utan låta ljudupptagaren stå för uppsamling av material, var tanken att få ett så 

flytande samtal som möjligt.  

5.3 Dataanalys 
Ljudupptagningarna som var 30-45 minuter långa arbetades genom direkt efter 

intervjutillfället, med samtalet färskt i minnet. Det transkriberades så gott som fullständigt, 
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men vid för stora utsvängningar i samtalet togs relevanta delar enbart med. Transkriberingen 

gjordes för att konkretisera vad som hade sagts och på så vis ha en bättre överskådning av 

data. Genom att kunna spela in intervjun från början till slut, fanns det sagda ordet kvar i sitt 

sammanhang trots att visa bitar var mer intressanta än andra. Då kunde det plockas ut citat, 

koncentrerade situationer kunde ses över och delar kunde sorteras bort om de föll utanför 

arbetets ramar. För att underlätta data från fem intervjuer samt ha fokus på den specifika 

dialog som kom att kopplas samman med arbetet, skedde dataanalysen med 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 2009; jmf condensed meaning Graneheim & 

Lundmyr, 2004). Det innebär att långa utläggningar och beskrivningar kortas ned till 

sammanfattade meningar där de centrala begreppen och området som belyses finns kvar. 

Detta bedömdes vara ett anpassat analysverktyg till detta arbete för att induktivt finna de 

gemensamma nämnarna från intervjuerna i relation till frågeställningarnas utgångspunkt. 

Efter genomgående läsning sållades överflödig data bort. Den manifesta kodningen, vilket vill 

säga de uttalanden som kunde kopplas till frågeställningen, kortades ner till en deskriptiv 

utsaga. Utsagan kategoriserades under gemensamma benämningar och under de områden som 

kunde kopplas som svar till arbetets frågeställning. Utifrån första huvudfrågan (Frågeenkät 

fråga 1, se Bilaga 2) lades det vikt vid barnets psykiska hälsa och fick kategorierna beteende, 

främja samt förebygga. Den andra huvudfrågan (Frågeenkät fråga 2, se Bilaga 2) resulterade i 

att beröra professionens roll, där utveckling, resurser och möjligheter blev kategorier. Den 

tredje huvudfrågan (Frågeenkät fråga 3, se Bilaga 2) resulterade i fortsatt främjande arbete 

med fortsatta arbetsinsatser respektive förändrade arbetsinsatser som kategorier. Dessa 

kategoriseringar analyserades och tolkades var och en i relation till de andras utsagor och till 

den teoretiska bakgrunden, vilka presenteras i resultat nedan. Resultatet av analysen 

diskuterades sedan i resultatanalysen och det latenta innehållet lyftes fram.  

5.4 Etiskt förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2002) har fyra principiella krav för vad som etiskt sätt bör behandlas innan 

en undersökning sker på fältet; information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Dessa 

sammanfattades i ett informerat samtycke (eng. informed consent s. 94-95 Trost, 1997) i form 

av ett brev, som innan intervju lästes av samtliga intervjupersoner. Detta brev förtydligades 

även muntligt rörande dess kärnsyfte, vilket var frivilligheten till att delta i undersökningen 

och möjligheten att avbryta intervjun. Den berörde fick behålla en kopia av samtyckesbrevet 

och jag fick behålla ett med dem berördes underskrift (Mall till Informerat Samtycke, se 

Bilaga 1). 
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De principiella kraven uppfylldes på så vis att samtliga intervjuade blivit väl informerad om 

arbetet och syftet med deras yrkesmässiga involvering (informationskravet), både under 

mailkontakt och vid intervjutillfälle. I både skriftlig och muntlig kommunikation sågs det till 

att den berörde samtyckte till intervju, datainsamling och behandling av material. Dessutom 

blev de informerade om deras möjlighet att när som helst under processen välja att avstå från 

sin del i arbetet utan att värderingar skulle läggas i beslutet (samtyckeskravet). Med 

varsamhet om den information som insamlades, både som person och i sin yrkesroll, 

behandlades den enligt överenskommelse med den intervjuade. Bevisligen, i ljudupptagning 

och framför allt i samtyckesbrevet, fick de veta att datainsamlingen kommer att ske under 

konfident. Inget material som kan ledas till personen i fråga finns att tillgå, mer än godkänt 

berörda, vilket vid alla fem intervjuer kom överens om enbart vara jag som författare till detta 

arbete (konfidentialitetskravet). Som konkretisering av föregående mening, poängterades att 

insamlat material enbart kom att analyseras och utnyttjas i avseende att slutföra detta arbete. 

Skulle annat användningsområde behöva bruka material, kommer detta göras i skriftlig 

överenskommelse med den berörda (nyttjandekrav) vilket också det finns med på det 

påskrivna samtyckesbrevet.  

6 Resultat 
Nedan presenteras resultaten av intervjuerna utifrån frågeenkätens huvudfrågor (se Bilaga 2). 

Förskollärarna refereras som förskollärare 1, 2 och 3 i den ordning de intervjuades för att 

kunna särskilja de olika utsagorna. Förskollärarna svarade med liknande formuleringar samt 

sätt att svara på de tre huvudfrågorna, deras svar har därför valts att kategoriseras gemensamt 

under meningskoncentreringstabellerna. Per huvudfråga har två citat som har varit relevanta 

plockats ut och redovisats. Tabellerna 1.1, 1.2 och 1.3 redovisar meningskoncentreringens 

analys. Följande texter efter tabellerna ger lite djupare inblick av de resultat intervjuerna gett.  

6.1 Barnets psykiska hälsa   
Tabell 1.1 Respondenternas syn på barnets psykiska hälsa 

 Barnets beteende Främjande arbete Förebyggande arbete 

Förskollärarna Känner man barnet ser 

man när deras 

beteende faller utanför 

ramarna för dess 

normala agerande, och 

kan då ses som signal 

på psykisk ohälsa.  

Synliggöra var barnet är 

i sin utveckling, har för 

förutsättningar och 

intresse, och arbeta 

därifrån för att nå bästa 

resultat. Lära känna 

barnet för att kunna 

Fortsätta arbeta 

främjande framför allt 

och alltid ha barnets 

välmående som mål 

samt vara vaksamma på 

tendenser av psykisk 

ohälsa. 
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skapa KASAM och ge 

stimulans. 

Specialpedagog Det är förskollärarens 

ansvar att se till 

drastiska förändringar 

i beteende och känslor. 

Upptäcks signaler av 

psykisk ohälsa är det 

viktigt att ta de på 

allvar. 

Arbeta med gott 

samarbete pedagoger 

mellan och med ständig 

utvärdering och 

analysering av det 

arbete som bedrivs 

dagligen. 

Utvärdera 

verksamheten, våga 

tänka om och göra om 

samt fokusera på 

barnets perspektiv. 

Hålla ett gott samarbete 

och en god dialog med 

kollegor. 

Barnpsykolog Utagerande beteende 

eller att barnet drar sig 

undan, kan i relation 

till sin ålder indikera 

att något inte stämmer. 

Idag får många barn 

diagnoser som ligger i 

relation till psykisk 

ohälsa. 

Utveckla den 

kompetens som redan 

finns genom en god 

dialog pedagoger 

mellan och själva våga 

ta ansvar för sitt arbete. 

Våga ta hjälp av andra 

pedagoger och resurser, 

svälja sin prestige och 

att i sitt dagliga arbete 

ta tillvara på de resurser 

som finns. 

 

På frågan om vad de uppfattar att psykisk hälsa hos ett barn innebär, satt samtliga 

intervjupersoner tysta en stund. Det tog en stund för att tolkningsvis samla tankar och finna 

rätt ord för att formulera och förmedla sin uppfattning. Gemensam åsikt gällande psykisk 

ohälsa hos barnet menade samtliga vara en drastisk beteendeförändradring som inte kan tolkas 

tillhöra det normala för barnet.  

Förutsättningar för att kunna upptäcka en beteendeändring krävs ett stort engagemang och en 

vilja av att lära känna både barnet och skaffa sig kunskap om dess sociala förhållanden 

utanför förskolan. De var alla tre eniga om att känner man barnet, så vet man när beteende 

som bryter normaliteten beror på något tillfälligt, exempelvis trötthet och utvecklingsperioder, 

eller om något djupare ligger till grund som kan riskera att leda psykisk ohälsa. Förskollärare 

3 kunde inte sätta fingret på hur man bör göra som pedagog när man tolkar barnet i sitt arbete 

och formulerade sig ”det är jättesvårt att berätta men man läser ju på dem, man lär känna 

barnen. Man lär sig tyda känslor och vet när de agerar normalt eller det kan vara en 

varningsklocka.”. Två av förskollärarna fann snabbt sina svar på hur de konkretiserade på 

vilket sätt man kan arbeta med att upptäcka psykisk ohälsa hos ett barn genom att återberätta 

specifika situationer. De nämnde två olika tillfällen där ett barn avvikit från sitt normala 

beteende och påvisat tecken på psykisk ohälsa i deras tolkning. Den första förskolläraren att 

intervjuas valde att återspegla motsatsen, vilket vill säga vad som är viktigt att arbeta med för 

att främja den psykiska hälsan snarare än att leta efter ohälsa. Samtliga förskollärare lyfte 
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innebörden i barncentrerad pedagogik och poängterade att deras arbete är att främja den 

psykiska hälsan. För att komma barnet nära och skapa det förtroende som krävs menade 

förskollärare 1 att ”man måste tänka på anknytningen, alltså anknytningen här (i förskolan), 

jag tycker trygghet är fruktansvärt viktigt och så ge barnen utmaningar”.  

Specialpedagogen och barnpsykologen svarade mer övergripande hur de såg på barnens 

psykiska ohälsa, och använde sig av termer som utagerande och inåtvända när de beskrev 

tecken i barnets beteendeförändringar. De fokuserade inte på specifika händelser eller ett 

specifikt barn utan valde istället att prata övergripande om vad som kan anses ligga till grund 

för tecken på psykisk ohälsa. Specialpedagogen såg på förskollärarens arbete, liksom de 

själva ansåg, att vikten ligger i att fortsätta samt utveckla det främjande arbetet för den 

psykiska hälsan. Det viktiga att tänka på då är att fördjupa arbetet till en mer medveten nivå 

genom diskussioner, dokumentationer och analyseringar hos förskollärarna. Detta menade 

specialpedagogen på krävs av förskollärarna för att kunna arbeta fram strategier och 

handlingsplaner att förhålla sig till gemensamt. Denna arbetsmetod var något som även 

barnpsykologen lyfte positiva tankar kring, men var tydlig med att understryka att trots 

förskollärarnas kompetens så är gott samarbete med övriga resurser att föredra för att kunna 

fördjupa arbetet ytterligare. Deras tankar om att utveckla arbetet med bättre kommunikation 

och skapa ett större utbyte med andra professioner samt använda sig av handlingsplaner 

(redskap), ligger i enhet med hur ett sociokulturellt perspektiv ser på hur 

kunskapsöverföringar sker och på så vis skapar förutsättningar för ett större lärande (Säljö, 

2000). 

6.2 Förskollärarens roll 
Tabell 1.2 Respondenternas syn på förskollärarens roll 

 Kompetens  Resurser Möjligheter 

Förskollärarna Anser sig vara 

kompetenta i sin roll 

att arbeta främjande 

för den psykiska 

hälsan för alla barn 

och att de utformat 

verksamheten för 

barnet. 

Ansåg sig vara dåligt 

insatta i 

handlingsplaner, 

försöker gärna själva 

inom arbetslaget att lösa 

problemen och vänder 

sig sedan till 

förskolechef samt 

specialpedagog i första 

hand om hindren 

upplevs för stora. 

Råder samtycke om att 

de arbetar för barnen så 

mycket det är praktiskt 

möjligt. De kan alltid 

bli bättre men är 

samtliga nöjda utifrån 

de förutsättningar de 

har. 
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Specialpedagog Anser att 

förskollärarna är 

kompetenta i sin roll 

och att de har en klar 

positiv fördel att 

kunna arbeta 

barncentrerat för att 

verkligen ha möjlighet 

att upptäcka 

avvikande beteende 

hos barnet. 

Antar att förskollärarna 

saknar tillräckligt 

material att arbeta efter 

men ser sig själv som en 

väldigt engagerad och 

utnyttjad resurs för 

arbetet på förskolan. 

Viljan, tiden och 

motsättningar i samspel 

upplevs vara de stora 

bromsklossarna. Med 

konstruktiva dialoger är 

möjligheterna stora 

men det krävs ett större 

engagemang och vilja 

att samarbeta och 

utnyttja hela 

arbetslagets 

kompetenser och 

möjligheter. 

Barnpsykolog Anser att 

förskollärarna är 

kompetenta i sin roll 

och att de har en klar 

positiv fördel att 

kunna arbeta 

barncentrerat för att 

verkligen ha möjlighet 

att upptäcka 

avvikande beteende 

hos barnet. 

Tycker det finns mer 

resurser än det tas 

tillvara på än de som 

utnyttjar för tillfället på 

förskolan. Lyfter sin 

egen profession som 

dåligt utnyttjad resurs 

och önskar få vara en 

större del i det 

vardagliga arbetet. 

Ser otroliga möjligheter 

för förskollärarna att 

arbeta ännu effektivare 

men tror att en 

katalysator krävs för att 

få igång och utveckla 

ett ännu grundligare 

och effektivare arbete. 

 

På frågan hur man såg på förskollärarens roll i att främja den psykiska hälsan hos barnet, 

menade samtliga av de intervjuade att förskolläraren har god kompetens och goda 

förutsättningar i sitt arbete att främja barnets psykiska hälsa. De tre förskollärarna hade god 

tilltro till sin roll som en stor del i det främjande arbetet för barnets psykiska hälsoutveckling. 

Förskollärare 1 lyfte upp ett gott samarbete med föräldrar som en viktig del i detta arbete. En 

öppen kommunikation förskollärare och vårdnadshavare mellan öppnar upp möjligheten att få 

inblick i barnets relation utanför förskolan. På så vis ökar möjligheten att kunna förstå och 

finnas som stöd för barnet om något jobbigt sker i dess närhet, fortsatta förskollärare 1 och 

berättade ”jag tycker det är jätteviktigt att veta hur barnen har det. Förklara för föräldrar 

(vårdnadshavare) att det inte är för att vi är nyfikna, det handlar om att vi vill ta hand om ditt 

barn. För barn vet när de gör fel, det behöver inte jag tala om. Men vet jag vad som händer så 

kan jag krama om och hjälpa istället”.  

Alla tre förskollärarna funderade i tystnad en längre stund när det frågades om utarbetade 

tillvägagångssätt eller handlingsplaner när de upptäckte psykisk ohälsa hos ett barn. Ingen 

kunde redogöra för om en handlingsplan ens fanns, men var eniga om att det fanns resurser att 

koppla in om situationen så krävde. De resurser som förskollärarna valde att tillgå var främst 
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specialpedagogen och förskolechefen. Både specialpedagogen och barnpsykologen såg sig 

som goda resurser och komplement till förskollärarens arbete, men till skillnad från 

specialpedagogen upplevde barnpsykologen sin profession som dåligt utnyttjad. Med olika 

resonemang menade de båda att förskolläraren har en otrolig fördel, i förhållande till en 

ämneslärare, att kunna arbeta med barnet utifrån barnets utveckling, behov och perspektiv. 

Barnpsykologen berömde förskollärarnas kompetens och menade att ”min uppfattning är att 

förskollärare ofta är väldigt kompetenta att upptäcka dessa barn (som påvisar psykisk ohälsa). 

Dom (barnen) bryter ofta från normen, vad som ligger bakom kanske ännu en profession 

behöver hjälpa till att se, men jag uppfattar förskollärarna som otroligt kompetenta att 

upptäcka detta”. Specialpedagogen lyfte sin uppfattning om att förskollärare har vilja att se 

styrkan i sig själv och sitt personliga arbete medan de såg bristerna ligga i arbetslaget och 

organisationen. Vidare menade specialpedagogen att detta tankesätt ger upphov till ett 

destruktivt arbetsklimat eftersom det skapade ett internt motarbete av varandra. Genom att 

arbeta aktivt med att få bättre och konstruktiva dialoger i arbetslaget, såg specialpedagogen 

möjlighet till att det öppnas det upp ett gott samarbete som kunde komma att stärka 

förskollärarnas främjande av barnets psykiska hälsa. Genom att arbeta för en konstruktiv 

dialog och viljan till en god kommunikation, liksom specialpedagogen menar på, skapas 

förutsättningar för att kunskap ska utbytas och förståelse ska byggas upp. Människans 

språkliga kompetens är en av de starkaste redskap vi har i ett lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv enligt Vygotskij (Säljö, 2000). 

Barnpsykologen såg på ett utvecklande och konstruktivt arbetssätt i en liknande tankebana 

som specialpedagogen, men den möjliga problematiken i denna förändring som kan komma 

att uppstå poängterades. Barnpsykologen menade på att praktiskt sett är det inte alltid lätt att 

ändra på vana förskollärares tankegång och arbetssätt, en så drastisk förändring kan komma 

att behöva en katalysator för att det skrida i verk 

6.3 Fortsatt arbete 
Tabell 1.3Respondenternas syn på ett fortsatt arbete 

 Fortsättningsvis Förändra 

Förskollärarna Fortsätta arbetet i samma anda, 

men kan givetvis alltid bli bättre 

och utvecklas. Det kommer 

ständigt nya barn lära sig mer av 

och tillsammans med. 

Främst är det de yttre 

påverkningar som kräver 

förändring, till största del på 

organisationsnivå. Själva kan de 

lyfta mer till reflektion och 

utvärdering samt att få alla att utgå 
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från barnet, försöka bortse från 

hinder och istället se 

möjligheterna. 

Specialpedagog Fortsätta sitt arbete i samma 

anda, men måste alltid vara 

öppen för att man alltid kan 

utvecklas och göra ett bättre 

arbete.  

Önskar större utbud av 

specialpedagoger. Det bör skapas 

fler möjligheter att kunna samtala 

mer och åskådliggöra 

verksamheten genom reflektioner 

och metareflektioner tillsammans 

med förskolläraren. 

Barnpsykolog Fortsätta sitt arbete och sträva 

efter att alltid bli bättre.  

Göra sin kompetens i förskolan 

mer anammad och självklar för 

förskolläraren att tillgå. Skapa 

möjlighet att arbeta förebyggande 

i verksamheten snarare än att vara 

en resurs när problemet redan 

konstaterats. 

 

På frågan om de hur de ser sig själva fortsättningsvis arbeta främjande för barns psykiska 

hälsa, menade alla de intervjuade på att de kände sig trygga och självsäkra i sin roll i det 

arbete de utförde, med en viss ödmjukhet för att man alltid kan utvecklas och bli bättre. 

Förskollärarna, framförallt den andra att bli intervjuad, konstaterade att ett tillstånd som 

fullärd förskollärare kommer man aldrig att uppnå, utan man måste alltid arbeta med sig själv 

i sin roll och fortsatte ”tänk vad osäker, som vuxen, man kan göra ett barn. Det är så mycket 

sånt att jobba med. Man måste se till sig själv, för det finns alltid grupper (av pedagoger) som 

kommer se bristen i barngruppen och inte i sig själva. Man har stort ansvar tycker jag som 

personal att ta barnens parti”. Samtliga förskollärare menade att barngruppen är i ständig 

process av förändring och utveckling, vilket gör att ett lärande pågår kontinuerligt i 

verksamheten och förskollärarens roll är att vara vaksam och att lära sig att fungera i 

barngruppen var dag.  

Specialpedagogen önskade bättre resurser i sitt arbete. Det ansågs att trots ett bra arbete 

utifrån de förutsättningar som gavs, så var tiden knapp och möjligheterna för utbredning av 

arbetet var begränsat. Specialpedagogen var den enda i förskolans rektorsområde och hade det 

hade behövts fler specialpedagoger för dels kunde vidga sin professions arbete i förskolan, 

dels få någon att samarbeta med både för reflektion och i arbetet tillsammans med barnet.  

I parallell till specialpedagogen upplevde barnpsykologen att en stor del av de fall med barn i 

behov av hjälp hamnade på hennes skrivbord när problemet redan uppstått. Önskan fanns att 

sin profession skulle få tas tillvara på mer i ute på förskolorna, som en del i det dagliga 
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arbetet. Erbjudandet om sin professionella kompetens hade presenterats i förskolan, men med 

dålig respons så uppfattades det som att det fanns en stolthet och en motsträvighet till detta 

bland förskolläraren. Specialpedagogen berättade ”jag vill kunna arbeta mer tillsammans med 

personalen ute i verksamheten, liksom vara en pedagog till i barngrupp. Fast jag vill vara där 

med mina ögon, med mina arbetsuppgifter. --- Önskan är att få kunna vara mer involverad i 

ett förebyggande och kanske främjande arbete”. Barnpsykologen trodde att något hade behövt 

göras om för att professionen skulle ses som ett verktyg i förskollärarens arbete, snarare än en 

resurs som enbart barnen skickades till när förskollärarens kompetens inte längre räckte till.  

6.4 Resultatanalys 
I följande del behandlas resultatet utifrån frågeställningarna och i relation till bakgrund.  

6.4.1 Psykisk hälsa falsifieras genom ohälsa  

Första frågan tar upp hur barnets psykiska hälsa definieras och synliggörs i förskolan. De 

intervjuade framhåller att psykisk ohälsa hos barnet är något som är väl värt att lägga tid och 

kraft på för att förebygga för att främja den psykiska hälsan hos barnet. De menade att ha en 

vision om en enbart god hälsa hos barnet var att sträva efter i allt arbete i förskolan. Bremberg 

och Eriksson (2010) menar samtidigt på att känslor och reaktion som hör psykisk ohälsa till 

egentligen inte är något onaturligt eller några känslor som är fel att uppleva. Det 

motsägelsefulla i att påstå att dessa typer av känslor å ena sidan är fullt normala och å andra 

sidan varningssignaler om psykisk ohälsa, visade sig tydligt hos intervjupersonerna. Samtliga 

intervjuade letade efter formuleringar att förklaring på vilket sätt de menar att psykisk hälsa 

uppvisar sig hos barnet. Hur de tolkade och resonerade kring barnets uppvisande av psykisk 

ohälsa kunde lätt delas in i två perspektiv, förskollärarnas respektive specialpedagogen och 

barnpsykologens. Både barnpsykologen och specialpedagogen formulerade sig liknande och 

hade en generell tolkning, till skillnad från förskollärarna som oftast var mer personliga i sina 

utsagor. Självkänsla var något som förskollärarna var måna om att både lyfta i under 

intervjuerna och att arbeta för att bygga upp hos barnet. Brodin och Hylander (2010) menar 

att en god självkänsla är vad som är grundläggande i förutsättningen för att bygga upp en 

psykisk hälsa hos barnet. Denna teori bekräftade förskollärarna i min tolkning att det arbetas 

efter i praktiken och de berättade många situationer där det visade att fokus för att skapa god 

självkänsla hos barnet vara väl etablerat i deras arbetssätt. De lade vid flera gånger under 

intervjuerna stor vikt vid att de alltid arbetade utifrån barncentrerad pedagogik. Det 

perspektivet på lärandet är som Samuelsson och Sheridan (2003) och Bremberg & Eriksson 

(2010) beskriver som det sätt alla förskolor bör arbeta efter för att kunna upprätthålla ett 
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dagligt arbete som gynnar det varje barns utveckling av psykisk hälsa. Förskollärarna använde 

sig gärna av att dela med sig av egna erfarenheter och situationer när de beskrev sin tolkning 

av barnets psykiska ohälsa. De beskrev hur de kände barnet som de arbetade med, hur de 

arbetade för att bygga trygghet och förtroende för barnet samt hur de försökte förstå barnet 

utifrån vilka känslor de agerade utifrån. Brodin och Hylander (2010) målar fram barnets 

agerande utifrån skam när de visar tendenser på avvikande beteende, vilket förskollärarna 

menar att är att se bakom ett barns beteende och förstå vad det är som får barnet att agera 

avvikande. Specialpedagogen och barnpsykologen lyfte istället en generell bild av avvikande 

beteende hos ett barn. De använde sig av termer och begrepp snarare än att återberätta egna 

erfarenheter. De medgav båda att det fanns ett stort förtroende för förskollärarnas kompetens 

att uppmärksamma tendenser av psykisk ohälsa hos barnet i tidigt skede för att snabbt kunna 

arbeta förebyggande. I motsats till Larsson och Elfs (2011) påstående att utagerande och 

inåtvända problem inte skulle anses likvärdiga, menade både specialpedagog och 

barnpsykolog att dessa två beteende var precis lika mycket tecken på psykisk ohälsa. De lyfte, 

utan inbördes jämförelse, upp de båda beteenden som likvärdiga varningssignaler att 

uppmärksamma och ta på allvar som förskollärare för att kunna utveckla ett arbete med att 

främja god hälsa hos barnet. 

Slutsats 

Det blev innehållsrika diskussioner med samtliga intervjupersoner kring den psykiska ohälsan 

hos barnet. Om det är så att psykisk hälsa definieras som något som uppstår när man 

motarbetar psykisk ohälsa, vilket Philblad och Åberg (2011) inte anser vara en fullständig 

definition, kom aldrig att beröras under något av intervjutillfällena. Samtalen med samtliga 

flöt på bra men föll ofta tillbaka i att beskriva och konkretisera hur de ser på den psykiska 

ohälsan snarare än hälsan. De beskrev hur det arbetas med att förebygga att barnet mår 

psykiskt dåligt och på vilka sätt de går tillväga när det finns barn som påvisar psykisk ohälsa. 

Antagandet som kan göra att ohälsan återkom i samtalet snarare än hälsan, är att de hade 

föreberett sig mentalt på att fokusera på den psykiska ohälsan efter att ha läst genom 

huvudfrågorna innan intervjutillfälle. Det finns inga tillförlitliga resultat till detta antagande 

trots att pilotstudien kom att ha enbart fokus på den psykiska hälsan hos barnet samt gjordes 

utan delgivning att huvudfrågor innan intervjutillfälle, men den hade inte genomarbetats 

tillräckligt för att vara en validerad jämförelseintervju. En tolkning är att så länge barnet håller 

sig inom sina normala ramar i sitt beteende, är de vid tillräckligt god psykisk hälsa för att låta 

vara. Det gick inte att inbringa något direkt svar på hur det barnet med upplevd psykiskt god 
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hälsa synliggjordes. Det verkade inte heller som om det fanns ett aktivt och medvetet arbete 

på förskolan att arbeta vidare utifrån vad som har bidragit till att ett barn upplevs ha en 

psykisk hälsa. Gemensamt för samtliga professioner var att de beskrev ett psykiskt ohälsosamt 

barn med beteende kopplat till begrepp som avvikande, utagerande och inåtvända samt hur de 

beteendena kan uppmärksammas. Förskollärarna återgav specifika situationer när de upplevt 

ett barn avvika i sitt beteende och hur de gått tillväga när de uppmärksammat att det kunde 

vara tendenser kopplat till psykisk ohälsa. Specialpedagogen och barnpsykologen hade mer 

generellt sätt att återberätta hur de såg på barnets sätt att förmedla psykisk ohälsa genom sitt 

beteende, och använde sig av termer snarare än erfarenheter i sina svar. De kom oftast i 

kontant med barnet när tendenser till psykisk ohälsa redan konstaterats, vilket kan vara 

anledingen till att de gjorde en generalisering på vilka tecken barnet kan uppvisa. 

6.4.2 Verksamheten arbetar barncentrerat 

Vilka förutsättningar som förskolläraren ser sig ha i att arbeta för att främja barnets psykiska 

hälsa tar fråga två upp. Förskolläraren har krav att arbeta enligt Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010), vilken har en utformning som vilar på barnets välmående. Förskollärarna 

hade tagit sitt ansvar att uppfylla dessa krav, det rådde det inga tvivel på, varken tolkat från 

deras, specialpedagogens eller barnpsykologens uttalanden. Förskollärarna arbetar enligt en 

barncentrerad pedagogik. Den arbetsmetoden i kombination med de resurser de har att tillgå, 

menar både specialpedagogen och barnpsykologen, ger förskollärarna all möjlighet att arbeta 

främjande för barnets psykiska hälsa. Framför allt barnpsykologen hade stark tilltro till vad 

Statens Folkhälsoinstitut (2011a) också påvisar, vilket är att ett främjande arbete för barnens 

psykiska hälsa kommer att ha motverkande effekt på risker som finns att i senare år utveckla 

psykisk ohälsa. Barnpsykologen menade även, liksom specialpedagogen, att ett bra arbete 

bland förskollärarna är etablerat och att deras kompetens är stor, men också att de kan 

definitivt utveckla det till ett ännu effektivare arbete att främja barnens psykiska hälsa. De 

påpekade även de brister de upplevde kring förskollärarnas arbete för att främja barnens 

psykiska hälsa, både den enskilde förskollärarens och arbetslagets. De lyfte brister och 

återgav de dessa utifrån sina perspektiv med vidareutvecklade det med konstruktiv kritik och 

förändringsförslag samt hur de kan tänkas kunna uppnås. De hade olika vis att formulera den 

upplevda problematiken på, men gemensamt i bådes resonemang var att de hade full tilltro till 

att det arbetssätt som kan utveckla arbetet för främjandet av barnets psykiska hälsa, var fullt 

möjligt för förskollärarna att uppnå. Förskollärarna hade ett mer tillåtande perspektiv på sitt 

arbete och berättade om deras styrkor, men menade alla tre att deras arbete alltid kan bli 
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bättre. Utifrån de förutsättningar och även begränsningar de hade var de var stolta över det 

arbete som de utförde. De förlitade sig på sin kompetens men skulle den visa sig inte vara 

tillräcklig, visste de vilka resurser som fanns att tillgå trots att de inte kunde beskriva att det 

fanns någon utformad handlingsplan. Precis som den reviderade läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) lyfter att verksamheten ska anpassas efter barnen och i förlängningen 

främja deras psykiska hälsa, visade förskollärarna exempel på hur de i sitt dagliga arbete 

lyssnar på barnen, finns där för dem och försöker gå till bottnen med deras reaktioner och 

beteende. Detta menade förskollärarna var ett medvetet, men ett självklart arbete för att stärka 

barnen till trygga individer som klarar de utmaningar de ställs inför och kommer att ställas 

inför. 

Slutsats 

Både i teori (SCB, 2012; SOU 2006:77) och i praktik pekar allt på att förskolläraren har 

möjlighet att påverka barnets psykiska hälsa respektive ohälsa. De arbetar med barncentrerad 

pedagogik (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003) och har en verksamhet utformad för att 

se varje barn och arbeta utifrån det enskilda barnets behov. Det verkar råda oenigheter om hur 

det praktiska utförandet i förskolan ser ut, trots att alla parter ser förskollärarens arbete som 

kompetent och genomtänkt. Förskollärarna är nöjda med den prestationen de anser att de gör i 

sitt arbete att sträva mot att alltid utvecklas och bli bättre. Både specialpedagogen och 

barnpsykologen håller med förskollärarna i det påståendet, men menar att det finns ytterligare 

möjligheter i deras befintliga förutsättningar. De anser att det krävs helt nya metoder för 

förskolläraren att arbeta efter och en mentalitet i arbetslaget som behöver omformas för att 

kunna utveckla arbetet. De lägger över ansvaret på förskollärarna för att de har problematik i 

sitt arbetssätt och att de motarbetar en högre effektivitetsnivå respektive ett utvecklat arbete 

för att främja barnets psykiska hälsa, vilka teoretiskt sett vore möjliga att uppnå om en ny 

arbetsmetod anammats. Förskollärarna anser att de använder sig av de möjligheter som finns 

och utnyttjar det utrymme som de ges för att fördjupa och utveckla sitt arbete. De menar att de 

erhåller enbart en viss kompetens samt att det finns begränsningar i arbetsutformningen att 

förhålla sig till. När ett barn har behov att tillgodose som ligger bortom förskollärarens 

kapacitet så finns det ytterligare resurser att ta in och lämna över till. För att kunna möjliggöra 

en drastisk förändring krävs det för förskolläraren att fler och bättre förutsättningar arbetas 

fram på organisationsnivå. Specialpedagogen och barnpsykologen kan tänkas ställa för höga 

krav på den enskilde förskollärarens arbete och förutsättningar, vilket de gör sett utifrån ett 

mer objektivt perspektiv på förskollärarnas arbete. Om det är ett ansvar som vilar på 
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förskolläraren eller på en högre organisationsnivå eller rent av en kombination är en fråga 

som återstår att svara på. Förskollärarens mantra att man alltid kan bli bättre får helt enkelt 

definieras och utvecklas om det är möjligt att bli ännu bättre. Men trots oenighet i hur en 

ytterligare breddning av förskollärarnas arbete och möjlighet till utveckling, är samtliga fem 

intervjuade överens om att förskollärarnas arbete spelar roll och möjligheterna de har är de 

bästa i främjandet av barnens psykiska hälsa.  

 

6.4.3 Förbättra samarbetet  

Tredje frågan tar upp hur specialpedagog och psykolog ser på både sina egna samt 

förskollärarens roll i att arbeta främjande för barnets psykiska hälsa. Bremberg (1998) visade 

att barn med en vardag på förskola ges bättre förutsättningar att få en främjad psykiska hälsa. 

Får barnet vara i förskolan ges dessutom bättre möjligheter för föräldrarna att exempelvis ha 

ett arbete eller genomgå en utbildning, och i förlängningen skapa ett bättre hemförhållande. 

Ett bra hemförhållande visar statistiskt sett även det kunna ge barnet bättre förutsättning till 

psykisk hälsa. Dessa två aspekter på gynnande förutsättningar till varför barnet bör vara på 

förskolan berördes aldrig under intervjuerna. Förskollärarna menade att det som de kan hjälpa 

barnet med är att göra vistelsen på förskolan till den bästa, men inte hur det påverkar i en 

förlängning. De påpekade att med en god dialog och ett förtroende från vårdnadshavarna, kan 

de med kunskap om barnens hemsituation arbeta för vad det enskilda barnet behöver under 

sin vistelse. De nämnde att det hjälpmedel de kan ge barnet för att stå emot psykisk ohälsa 

utanför förskoleverksamheten, är att ge de dem en stark självkänsla. Trots att Statens 

Folkhälsoinstitut (2011a) redogjorde nyligen att barn under femton år mår relativt bra i 

Sverige, gav barnpsykologen uttryck till en oro och en upplevd ökning av psykisk ohälsa hos 

barn. Vidare bekräftade barnpsykologen även Statens folkhälsomyndighets rapport (2011b) 

med sin tilltro till att ett förebyggande arbete måste ske redan i förskolan, för att i senare år 

kunna stå emot psykisk ohälsa trots påfrestningar från livet. Socialstyrelsen (2008) redogjorde 

att en systematisk arbetsmetod saknades i många förskolor när det kom till att arbeta med att 

upptäcka psykisk ohälsa hos barnen. Förskollärarna bekräftade Socialstyrelsens rapport med 

sin ovisshet om de ens hade en utarbetad handlingsplan att följa när de såg tendenser till att ett 

barn påvisande psykisk ohälsa. Specialpedagogens lyfte sin önskan om att utveckla 

handlingsplaner och bekräftade avsaknaden av tillvägagångssätt för att arbeta med barns 

psykiska ohälsa.  
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Slutsats 

Det tvistas mellan de tre professionerna angående förskollärarens kapacitet i att utveckla 

arbetet för barnens psykiska hälsa, men hur ser verksamheten ut på organisationsnivå? 

Förskollärarna erkänner sina begränsningar och är tacksamma för de resurser som de kan 

tillgå och få kompletterad hjälp av. Både specialpedagogen och barnpsykologen anser att 

organisationen brister i att samarbeta fullt ut. En önskan från de båda är att få vara en större 

del av verksamheten på en daglig basis tillsammans med barnet på förskolan, istället för att bli 

ett steg i den processen när förskolläraren kompetens och möjlighet inte längre räcker till. 

Utifrån hur organisationen uppbyggnad, tar alla professioner det ansvar de kan i det 

utrymmen som de ges. Viljan att arbeta för att främja barnens psykiska hälsa lyser genom hos 

alla de fem intervjuade. Med strävan att kunna bli bättre, och visioner om att få ett bättre 

samarbete mellan de tre professionerna, finns möjligheter att kunna ta ett ännu större ansvar i 

arbetet för barnens psykiska hälsa menar samtliga. Förskollärarna anser att deras arbete verkar 

främst för barnets tid på förskolan och nämner självkänsla som en parentes att arbeta med för 

barnet ska kunna förebygga psykisk ohälsa utanför förskolan. Brodin och Hylander (2010) 

påstår att en god självkänsla ligger till grund för psykisk hälsa. Har förskolläraren möjlighet 

att hjälpa barnet att bygga upp en god självkänsla kan slutsatsen till påståendet dras att arbetet 

i förskolan är direkt kopplat till barnets psykiska hälsa, både på förskolan liksom utanför och 

ur ett större tidsperspektiv. 

7 Diskussion  
 

 

Det empiriska resultatet gav relativt informationsrika svar på frågeställningen. Fokus kom att 

ligga på den psykiska ohälsan snarare än hälsan. Det visade att frågan om hur psykisk hälsa 

hos barnet definieras och synliggörs har utgångspunkt i hur man ser på den psykiska ohälsan. 

Dock menar WHO (2014:1), Philblad & Åberg (2011) och Folkhälsoinstitutet (2014) på att 

den psykiska hälsan omfattas av mycket mer än att enbart se det som en motsats till psykisk 

ohälsa. En stor mängd data blev insamlat och gav en god möjlighet att kunna förhålla sig till 

empirisk information i resultatet. Utifrån syftet att lyfta frågan om ett medvetet arbete hos 

förskollärarna för barnens psykiska hälsa gör skillnad, visade det sig att i praktiken idag är 

arbetet fokuserat på att förebygga den psykiska ohälsan hos barnet för att uppnå välmående 

snarare än att faktiskt arbeta för den psykiska hälsan. För att upptäcka psykisk ohälsa menar 

förskollärarna att de måste känna barnet så pass väl att de kan urskilja beteendeförändringar. 

Gashi och Edfors Vesterlund (2012) förklarar att barn med psykisk ohälsa agerar med 
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inåtvända eller utagerande beteende och liksom alla respondenter poängterade kan 

förskollärare uppmärksamma detta om de känner barnet väl. De arbetar med andra ord med en 

barncentrerad pedagogik (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003), och liksom 

sociokulturell teori (Säljö, 2011) menar så är det i ett socialt samspel som förkunskaper blir 

till förståelse och kunskap, i detta fall förskollärarens kunskap och förståelse för barnet. Men 

räcker det för att gynna barnets psykiska hälsa eller stannar det vid att barnet saknar psykisk 

ohälsa? Förskollärarna har goda förutsättningar att utföra ett främjande arbete för barnets 

psykiska hälsa enligt specialpedagogen och psykologen, vilket förskollärarna inte höll med 

utan upplever brister. Statliga rapporter (SCB, 2012) bekräftar att barngruppernas storlek och 

tidsbristen för pedagoger är faktorer som påverkar förskollärarens arbete, trots att Sverige har 

en relativt hög personaltäthet. Brister som togs upp av de intervjuade upplevs ligga i 

organisationens utformning, men också i en dålig kommunikation mellan de olika 

professionerna. En god kommunikation och ett samspel är en förutsättning enligt det 

sociokulturella perspektivet för att proximal utveckling och lärande ska ske (Ekström, 2007; 

Säljö, 2000). Förskoleverksamheten ska ta ett stort ansvar i främjandet av barnets psykiska 

hälsa (Skolverket, 2010). De intervjuade menar samtliga att ett medvetet arbete och 

ansvarstagande rörande barnets psykiska hälsa respektive ohälsa gör skillnad, men utifrån 

syftet saknas praktiska svar på hur väl det fungerar i praktiken att arbeta för hälsa snarare än 

emot ohälsa. De säger sig arbeta med en barncentrerad pedagogik, vilket ger goda 

förutsättningar för barnet att utveckla psykiska hälsa. Är det då så att de kanske saknar 

arbetsmetod och verktyg för att uppmärksamma sitt gynnande arbete, eller är det så att en 

barncentrerad pedagogik snarare gör skillnad i att motverka den psykiska ohälsan framför att 

gynna den psykiska hälsan?  

Intervjuerna blev alla som planerat, ett avslappnat möte där samtalet blev en dialog snarare än 

en frågestund. Syftet var att ta reda på hur de arbetar för barnets psykiska hälsa samt hur den 

definieras och synliggörs. Trots genomarbetade frågor som enbart benämnde den psykiska 

hälsan, kom fokus att ligga på hur man uppmärksammar och undviker den psykiska ohälsan. 

Det har funderats mycket på om en annan formulering på frågorna hade gjort att svaren blivit 

annorlunda, men liksom även litteraturen (Bremberg och Eriksson, 2010; WHO, 2014:1) 

belyser så behandlas en psykisk hälsa i relation till psykisk ohälsa. Reliabiliteten anses vara 

låg när man ser till överförbarhet då urvalet låg endast på en verksamhet med fem 

intervjupersoner. Internt i den verksamhet som undersöktes är reliabiliteten något högre, då 

fem oberoende personers utsagor liknade varandras. Validiteten hade kunnat falla ut bättre om 
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stödfrågorna hade styrt samtalet mer åt att svara på den faktiska frågan som berörde psykisk 

hälsa snarare än vad dess motsats tycks vara. I relation till referensramen som arbetet utgått 

ifrån, finns en likhet i hur psykisk hälsa kommer till uttryck både i teori och i praktik. 

7.1 Fortsatt forskning och didaktiska 
implikationer  

 

Frågorna som väcktes rörande didaktiska implikationer är hur de kan gå vidare för att ta 

tillvara på de resurser och de förutsättningar som finns för att kunna ta ett ännu större ansvar i 

formandet av barnens psykiska hälsa. Samt hur vi kan lyfta psykisk hälsa som ett faktiskt mål 

istället för en biprodukt som tas förgivet att den finns när avsaknande av psykisk ohälsa 

uppnås, vilket enligt definiton inte alltid är en självklarhet. Det finns anledning till att påstå att 

bättre kan man alltid bli, det råder det enighet kring. Detta leder till frågor huruvida 

undersökningen sett ut om den täckt fler verksamheter i fler områden, hade det gjort att 

resultatet blivit annorlunda i en fortsatt forskning? Är det etablerat i förskolan att så länge den 

psykiska ohälsan motarbetas så kan förskolläraren inte göra mer för barnets psykiska hälsa, 

därför definieras den inte? Är det så att den psykiska hälsan hos barnet synliggörs och arbetas 

främjande med i andra verksamheter och ser de då någon skillnad i förhållande till den 

undersökta förskolan? 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - INFORMERAT SAMTYCKE 
Emma Adbro heter jag och skriver min C-uppsats i förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad 

(210hp). Detta är en information om samtycke av dig att delta i min empiriska undersökning till mitt 

arbete. 

SYFTE 

Syftet med denna intervju är att få en empirisk åskådan på barns psykiska hälsa i förskolan. Det är en 

begränsad men kvalitativ studie hur det ser ut i ett verksamhetsområde.  

URVAL 

Jag avser att göra min datainsamling genom intervjuer av barnpsykologer, förskollärare, barnskötare 

och specialpedagoger. Det är därför som just du blivit utvald till en intervju. 

METOD 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas. Varken namn på person eller verksamhet är av 

intresse för studien, och kommer därför att hållas anonymt. Inget i det transkriberade materialet 

kommer att kunna kopplas samman med dig. Den inspelade materialet kommet att förvaras i en 

krypterad mapp på en låst dator så länge som arbetet skrivs, för att sedan raderas permanent.  

FORSKNINGSETIK 

Information: Vid första kontakt då du tillfrågades fick du information om mitt studieämne. Detta brev 

är även detta en ytterligare information som ger dig inblick i mitt syfte och min metod. Du har rätt till 

att delta i den utsträckning du vill och kan när som helst under intervjun välja att avbryta. Du har 

dessutom rätt till att vara anonym och ta tillbaka din utsago när helst önskat. Jag är tacksam om du vill 

hjälpa mig göra detta arbete möjligt med dina erfarenheter, ditt synsätt och dina visioner.  

Samtycke: Genom att delta i denna intervju, samt skriva på detta samtyckebrev, har jag ditt 

godkännande att genomföra intervjun och använda den data jag samlat in. Du ger mig samtycke att 

använda mig av utsagorna utan att någon annan än jag kan återkoppla till vem du är och var du arbetar. 

Jag har även ditt samtycke till att du är medveten om att detta är fullt frivilligt och du när som har 

möjligheten att dra tillbaka dina uttalanden.  

Konfidentialitet: Ingen obehörig, vilket vill säga ingen mer än jag, kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet. Det kommer inte att finnas någon form av anknytning, varken till dig eller till din 

arbetsplats, i det kommande arbetet. 

Nyttjande: Denna intervju kommer endast att ligga till grund för detta arbete som skrivs av mig. 

Varken andra arbete eller andra människor kommer att använda sig att intervjumaterialet.  

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Datum  Intervjuades namnteckning  Namnförtydligande 

 

 

……………………….. ………………………..  ……………………….. 

Datum  Intervjuarens namnteckning  Namnförtydligande 

 
Vid ytterligare frågor kontakta mina handledare Lars Kristén och Jan-Olof Johansson. 

E-post: xxx@xx.xx , xxx@xx.xx   

Telefon: xxx-xxx  
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Emma Adbro 

xxx@xx.xx 

070 xx xx xxx 

8.2 Bilaga 2 - FRÅGEENKÄT  
 

 Hur definieras och synliggörs psykisk hälsa i förskolans verksamhet?  

1. Vad är psykisk hälsa för dig?  

Hur ser du? Ter det sig? 

Vad formar? Vad göra? Förebygga, forma, rätta till?  

Behöver barnen? Handlingsplan? Vad gör ni? 

Hur kan förskolan? Medvetet arbete avgörande? Vad är bra? Vad är dåligt?  

Vad behöver ni? Vad kan ni göra bättre? 

Arbeta mot familjeförhållanden? Hur nå de enskilda barnen? 

Vet du var leta hjälp? Gå till väga? Stöd eller ensam? Arbetslag, chef, socialnämnd…?  

 

 Vilka förutsättningar har förskolläraren att arbeta främjande för barnens psykiska 

hälsa?  

 Vilket ansvar kan förskolläraren ta i främjandet av barnens psykiska hälsa? 

2. Hur ser du på förskolans roll i barnens psykiska hälsoutveckling? 

Arbete/roll i barnens psykiska hälsa? Mening? 

Se på dagens förskola? Aktivt eller tvång? Tillräckligt, mer eller dåliga resurser? 

Tendenserna psykisk hälsa förskolan? Idag, igår och framåt? 

Definiera medvetet arbete? Vilka möjligheter tar idag, bör ta, kan ändras? 

Din roll i förskolan? Mer, mindre? Fler resurser, känner du dig säker? 

Bestraffning/belöning? Anknytning? Mental teori?  

  

3. Hur ser du att kunna arbeta främjande för barnens psykiska hälsa i ditt fortsatta 

yrkesliv? 

Vad är din vision? Önskan? 

Vad saknas dig? Vad kan bli bättre? 

Vad är bra idag? Vad borde lyftas?  

 

4. Finns där några andra tankar kring arbetet för barnens psykiska hälsa som du inte 

fått ge utrymme till? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se
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