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INNEHÅLL



Denna broschyr är gjord som en del av ett examensarbete för
projektet Vaikuttavat tavat till Vanda stad inom ramen för

familjetjänster. Broschyren skall fungera som ett hjälpmedel
för professionella inom familjearbete.

För att det inte skall bli en utmaning att skapa kontakt med
barn kan man underlätta kontaktskapandet genom att

använda funktionella metoder tillsammans med barnet. Vi
hoppas att broschyren skall inspirera och ge idéer på

funktionella metoder som kan användas för att skapa kontakt
med barn i lekåldern. 

Det är viktigt att den professionella vet varför hen använder
en viss typs metod samt den teoretiska grunden bakom den.
Alla professionella använder litet olika arbetsmetoder och kan
tillämpa dessa i sitt eget arbetssätt. Det är väsentligt att den
professionella använder sig av sådana metoder som hen har

kunskap om och känner sig bekväm med samt att hen
kan anknyta dem till barnets situation. De funktionella

metoderna behöver basera sig på barnets frivilliga deltagande,
men dock får man uppmuntra och övertala barnet.

När metoderna används tillsammans med barnet behöver
man ha ett flexibelt arbetssätt, dvs viktigt blir att metoderna

anspassas enligt barnets ålder, utveckling 

Inledning

1



och individuella färdigheter. Broschyren är avsedd att
vara vägledande och inspirerande snarare än att

ge instruktioner på hur den professionella bör gå till väga.

När de funktionella metoderna används är det viktigt att tänka
på att man gör det i ett sådant sammanhang och i en sådan
miljö som barnet känner sig tryggt och bekvämt i. Med tanke

på det kan det vara bra att barnet känner till miljön där
barnet och den professionella träffas. Det kan exempelvis vara

bra att träffas hemma hos barnet eller på daghemmet.

Broschyrens
struktur

Broschyren innehåller idéer på funktionella metoder som
kunde användas tillsammans med barnen under de fyra

första träffarna. Man kan själv också lägga upp träffarnas
innehåll, detta är bara ett förslag.

Broschyren har enskilda kapitel för varje träff med barnet
med exempel på två till tre funktionella metoder som vi

upplever att man kan använda med barn i lekåldern under de
träffarna. Sammanlagt innehåller

broschyren nio funktionella metoder för kontaktskapandet.

2



Strukturen för träffarna ser ut ungefär som i
figuren under. Den röda pilen illustrerar tidsaxeln för

träffarna och de fyra rutorna alla träffarna och
cirklarna från rutorna berättar vilka funktionella
metoder som ingår i den träffen. Varje träff och

metoderna för träffen är märkta med sin egen färg
genom hela broschyren.

Figur 1. Strukturen för de fyra första träffarna. 3



Träff 1
1.1 Lek, spel och sagor 

Kontakt kan skapas med barn på ett tryggt och bra
sätt genom att leka, läsa sagor och spela tillsammans
med barnet.  Gemensamma lekar, spel och sagostunder
kan underlätta kontakten med barnet och det kan leda

till att barnet känner sig tryggt i situationen.

VAD? VARFÖR?

MATERIAL?
Spel, böcker och leksaker som

barnet har hemma kan användas.
 Till olika lekar kan man
använda bl.a. fantasin,

köksleksaker, bilar, legon och
dockor. Spel som kan användas

tillsammans med barnet är
exempelvis  memory, fyra i rad,
kimble, domino, pussel och spelet

fruktträdgården.  
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Bra exempel på böcker att läsa
tillsammans med barnet kan fås på
bibliotek och personalen där kan ge
tips. Böckerna behöver anpassas till
barnets ålder och gärna ha något
att göra med barnets intressen.
 Exempel på böcker som passar

barn i lekåldern är : "Mamma Mu -
böckerna", "Det var en gång... Massor
av dinosaurier", "På natten flyger vi",

"Alfons Åberg - böckerna" och
"Halvan: här kommer polisbilen".
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HUR?
Det gäller för den professionella att delta i barnets lekar och
hitta på lekar tillsammans med barnet. Hjälp till lekarna kan
fås av leksaker. Omtyckta lekar för barn i lekåldern är ofta

hemlekar där barnet har möjlighet att prova de olika rollerna
i familjen. Den professionella kan också spela tillsammans

med barnet olika bordspel eller läsa sagor högt.  



1.2 Känslokort

VAD? VARFÖR?
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Känslokort kan fungera som stöd för samtal då barns
familjeliv, relationer, känslor och personlighetsdrag behandlas

tillsammans med barnet. Med hjälp av korten kan en
dialog öppnas samt problem, förändringar och framtida
planer behandlas  Korten kan också förstärka barnets

självkännedom.  

MATERIAL?

Det finns flera olika känslokort att köpa eller ladda ner gratis
på nätet. Nallekort är ett av de vanligaste känslokorten och de

finns t.ex. att köpa på Pesäpuus
nätsidor: http://verkkokauppa.pesapuu.fi/tuote/40/nallekortit 
 "Mahti tunnekortit" kan laddas ner gratis och printas ut på

adressen:
 http://www.kvtl.fi/contentimages/Projektit/Mahti/MAHTI_tunn

ekortit_tulostusversio.pdf

HUR?
Känslokort kan användas som uppvärmning när man börjar
en träff, för att få igång diskussion, då samtalet låser sig

eller då samtalsämnen blir svåra eller obekväma. Den
professionella kan t.ex. be barnet att från korten välja 



Träff 2
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sig själv, sina familjemedlemmar och andra närstående och så
be barnet att namnge personerna. Frågor som kan ställas till

barnet är: vem hör till din familj, finns det andra viktiga
personer i ditt liv, för vem är du viktig, vad tycker du om att
göra med dina närstående? Den professionella kan också be
barnet att välja ett kort som beskriver barnets känsla av

träffen både i början av träffen och efter att träffen tagit slut.

2.1 Styrkekort

VAD? VARFÖR?

Styrkekorten används för att förstärka barnets utveckling,
skapa kontakt med barnet, kartlägga barnets styrkor och

utvecklingsbehov. Korten kan bestå av olika egenskaper och
teman som till exempel jag är modig, jag klarar motgångar,
jag kan vänta och jag är lugn med mera. Genom korten får
barnet positiv feedback och med hjälp av dessa synliggörs
dess styrkor. Med andra ord fungerar korten som ett stöd
för barnets självkännedom, och dessutom som ett stöd för

samtalet. 



MATERIAL?
Materialet som behövs är styrkekort som kan köpas eller
laddas ner på nätet. På Pesäpuus sidor kan man t.ex. köpa

"Lasten vahvuuskortit" på adressen:
 http://verkkokauppa.pesapuu.fi/tuote/58/lasten-

vahvuuskortit
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HUR?
Barnets styrkor gås igenom tillsammans med barnet i en lugn

och trygg omgivning. Tanken är att den professionella och
barnet kan ta ett kort och med hjälp av det ta sig an ett nytt
sätt att tänka kring, utveckla kreativitet, fantasi och omsorg
om andra. I arbetet med styrkekorten är det väsentligt hur

styrkor och utvecklingsbehov känns igen samt hur man
förhåller sig till dem.

2.2 Livets katalog

VAD? VARFÖR?

Livets katalog är en uppgift kan användas tillsammans med
barn för att skapa kontakt med dem. 



MATERIAL?
Till uppgiften behövs det tidskrifter, reklamtidningar, färgat

papper, lim, stans och sax.

HUR?
Barnet får bläddra i de olika tidningarna och klippa ut från

dem t.ex. bilder och produkter som beskriver dem själva. Den
professionella kan ge förslag på olika livsområden eller

kategorier såsom t.ex. fritid, hobby, intressen, 
historia/förfluten tid, familj, personlighet, favoritmat, rädslor,

önskningar mm. till vilka barnet skall leta olika passande
bilder. De bilder som barnet anser passa in för de olika

livsområdena klipps ut och limmas på färgat papper under
passande rubriker, sedan stansas eller binds papprena ihop
till en katalog av saker som är viktiga för barnet och som

beskriver barnet. Till slut kan man tillsammans med barnet
diskutera om de olika bilderna som barnet valt.
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VAD? VARFÖR?

3.1 Fotografier

Träff 3

Genom att använda fotografier tillsmammans med barnet
kan barnet i sina tankar gå tillbaka till olika minnen och
känslotillstånd. Genom fotografier på släktingar, vänner,

platser, viktiga ställen, hus mm. kan barnet bättre minnas
det förflutna och har också då lättare att tala om det.

Också relationen mellan professionell och barn kan stärkas
i förloppet.
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MATERIAL

För att kunna använda metoden behövs fotografier av bl.a.
viktiga platser för barnet och släktingar.

HUR?

Barnet kan utgående från fotograferna berätta
om sina minnen eller sina närstående. Den 



3.2 Situationsbilder

VAD? VARFÖR?

Det finns en arbetsmetod där situationsbilder kan
anvndas istället för fotografier. Bilderna kan innehålla till
exempel djur, personer, ritade karaktärer och olika objekt.

Situationsbilderna är planerade för barn som är mellan 4 och
12 år gamla. Med hjälp av bilderna kan man behandla olika

händelser samt också upplevelser.
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professionella kan låta barnet välja fotografierna som hen
vill diskutera. Professionella frågar barnet vem eller vad

det finns på bilden och vad hen eller det har för betydelse
för barnet och efter det kan den professionella komma
med egna iakttagelser och tankar kring fotografierna.
 Den professionella kan även tillsammans med barnet

skapa ett kollage eller album där fotografierna är i
centrum.  Det är även bra att upprepa och sammanfatta

det barnet berättat i egna ord för att visa barnet att man
förstått det.

MATERIAL?

Materialet som behövs är situationsbilder som kan köpas på
nätet eller så kan den professionella använda motsvarande

kort/bilder som hen själv samlat.



HUR?

Arbetsmetoden går ut på att den professionella går igenom
situationsbilderna en och en tillsammans med barnet och ber
barnet att berätta om bilderna med hjälp av stödfrågor. Den
professionella kan fråga t.ex. vem ser barnet på bilden, vad
händer i bilden, vad har möjligtvis hänt före och hur bildens

situation eller händelse kan fortsätta. Barnet kan även
frågas vad hen skulle göra i en liknande situation, och om

barnet varit med om en liknande situation förr. 

3.3 Bildkonst 
VAD? VARFÖR?

Bildkonst kan användas med barn för att få barnet att
berätta om sina tankar och känslor i en trygg miljö. Konsten
underlättar barnets berättande då den gör det som talas om

mer konkret och hanterbart samt ger möjlighet att ta
distans till det som hänt. Genom konsten kan barnet också

bearbeta tankar och händelser.
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MATERIAL?

Till metoden behövs det något ritpapper och sedan något att
rita eller måla med såsom kritor, färgpennor eller målfärg.



HUR?
Då bildkonst används som en metod kan man t.ex. be barnet
att rita eller måla någon händelse och sedan talar man om

händelsen utgående från bilden barnet ritat. Den
professionella kan även be barnet att rita sin familj och

utgående från barnets teckning sedan diskutera alla
familjemedlemmar skilt för sig.

.
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Idén är att barnets tankar och
känslor skall komma till uttryck
i en dialog kring bilden med den
professionella.  Medan barnet

ritar bilden leder den
professionella diskussionen

genom att ställa olika öppna
frågor och ger barnet utrymme
att berätta fritt med egna ord.  

Barnet kan ges i uppgift att rita eller måla en dyster bild av
sin livssituation och sedan kan barnet begäras att sätta in
mera nyanser i teckningen och utgående från det fundera

kring barnets livssituation just nu och hur det varit tidigare
och hur barnet önskar att det skulle vara.

Om barnet inte vill berätta om sin bild är det viktigt att
komma ihåg att respektera det och att minnas att inte 



Träff 4

VAD? VARFÖR?

4.1 Sagotering

Sagotering är en metod särskilt för barn, där barnets
delaktighet stöds och lyfts fram. Sagor och berättelser är ett
sätt för barnet att uttrycka sig och sina tankar samt känslor
för någon annan person. Med metoden lyssnar man till vad
barnet säger, vilket ger en känsla av närhet och trygghet.

Metoden möjliggör också växelverkan och samarbete mellan
barnet och den professionella. Då metoden används är det

speciellt viktigt att tillämpa den till barnets ålder och
utveckling.

MATERIAL?
Papper eller dator att anteckna på och eventuellt papper för

barnet att rita på.
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bedöma bilderna som konstnärligt fina eller fula utan det
relevanta är att barnet själv får berätta utgående från sin

bild om sina tankar.



I arbetsmetoden arbetar den professionella med en saga eller
en berättelse, som barnet får komma på. Beroende på barnets
utvecklingsnivå kan barnet behöva hjälp i att hitta på sagan.

 En session går till så att man ber barnet att berätta en saga.
Medan barnet berättar sagan skriver den professionella ner den
och när barnet har berättat klart läser den professionella upp

sagan en gång. Sedan diskuteras sagan tillsammans med
barnet.  En annan möjlighet är att barnet ritar olika bilder och

berättar sagan med bilderna som stöd.

För att sagotering som arbetsmetod skall fungera förutsätts
det av den professionella öppenhet utan brådska.

4.2  Nätverkskarta

VAD? VARFÖR?
Med en nätverkskarta får den professionella en bild av

barnets omgivande nätverk. Nätverkskartan möjliggör en
beskrivning av barnets människorelationers

helhet, relationernas kvalitet och konflikter. Med hjälp av
kartan kan barnets nära relationer och förhållandena

mellan personerna utredas. Kartan kan också 
15

HUR?



användas till att utreda potentiella stödnätverk och vilka
relationer som inte fungerar för barnet. Det räcker inte att
bara göra en nätverkskarta med barnet på dess relationer
utan det krävs även att frågor om relationerna bearbetas

och diskuteras.  

I den här metoden är det också speciellt vitktigt
att den anpassas enligt barnets ålder och utvecklingsnivå.

MATERIAL?
Det behövs papper, pennor och eventuellt fotografi på

barnet och lim.
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HUR?
Nätverkskartan ritas upp på ett tomt papper där barnet
ritar eller limmar en bild på sig själv i mitten av pappret.

Sedan ritar och namnger barnet personer som är viktiga för
hen, det kan vara fråga om familjemedlemmar, släktingar,

vänner mm.

Utgående från kartan kan sedan barnets
relationer diskuteras tillsammans med barnet. Man kan
diskutera vilka relationer som är värdefulla och vilka som

skulle behöva utvecklas så att barnet skulle få mera
meningsfulla relationer. Nätverkskartan kan bearbetas och
diskuteras tillsammans under flera träffars tid. Under varje

träff kan den professionella lyfta upp en fråga eller
relation för diskussion med barnet.
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Då nätverkskartan används behöver man vara försiktig
att barnets eventuella känsla av utanförskap inte stärks, då

kartbilden också kan visa på avsaknad av relationer. Då
nätverkskartan innehåller mycket få personer eller

relationerna i kartan är bristfälliga har den professionella
som uppgift att tillsammans med barnet diskutera om vad

barnet kunde göra om relationerna är svaga eller
problematiska och hur barnet kunde bygga upp ett stödjande

nätverk.

Lästips 
• Kuukasjärvi, Anja. Linnossuo, Outi & Sutinen, Jussi. 2011,
Taidetyöskentely arjen näyttämöllä-teoriaa, menetelmiä ja
sovelluksia, Tampereen yliopistopaino-Juvenes Print Oy, s.
189.

• Lastensuojelun käsikirja. 2016, Työmenetelmät ja –välineet
Tillgänglig: https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-
kasikirja/tyomenetelmat-ja-valineet

• Leskinen, Eija. 2009, Ryhmä toimimaan. Vinkkejä
tutustumiseen, oppimiseen ja yhteistyöhön. PS-Kustannus,
Jyväkylä. 176s.



18

• Malte-Colliard, Katri & Lampo, Marjukka. 2013, Voimaa
taiteesta. Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla.
Tampereen yliopisto Tutkivan teatterityön keskuksen
julkaisu. Tillgänglig:
http://www.voimaataiteesta.fi/uploads/pdf/Voimaa_taiteest
a.pdf

• Socca. Työmenetelmät ikäryhmittäin – apukysymyksiä ja
esimerkkejä. Tillgänglig:
http://www.socca.fi/kehittaminen/lastensuojelu/tyokalupakki
/valineiden_kaytto_ikaryhmittain

• Øvreeide, Haldor. 2001, Samtal med barn: Metodiska
samtal med barn i svåra livssituationer. Studentlitteratur
AB, Lund. 227s.







Broschyren är en
slutprodukt av Tiina-
Marie Marttilas och
Oskar Sandströms

examensarbete som är
producerat för Vanda
stads familjetjänster

 som en del av  projektet
Vaikuttavat tavat.

Examensarbetet kan
läsas på theseus.fi.

©C O P Y R I G H T


