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Abstrakt
Syftet med examensarbetet är att utveckla en aktivitetsbok för att främja barns
välmående i nyfamiljer. Arbetet utfördes som en beställning av Nyfamiljerna i Finland rf.
Aktiviteterna i aktivitetsboken är avgränsade till barn i åldern 3–5 år. En avgränsning är
gjord även inom följande teman: välmående, känslohantering och delaktighet.
Arbetet baserar sig på en litteraturöversikt. Materialet som använts i arbetet består av
vetenskaplig forskning och artiklar samt facklitteratur och böcker. Analysen för
innehållet är utförd i form av en modifierad kvalitativ innehållsanalys. Denna analys
utgjorde de avgränsningarna som arbetet innehåller samt styrde de temaområden som
behandlas i arbetet. Sökord som använts för arbetet är nyfamilj, separation, välmående
och delaktighet.
Frågeställningarna i arbetet är Vilka faktorer påverkar barns välmående i nyfamilj? samt
Med hurdana metoder kan familjen tillsammans stärka barns välmående? Resultatet
framställs i form av en aktivitetsbok. Aktivitetsboken innehåller passande övningar och
aktiviteter, vilka får stöd av den teori och forskning som behandlas genomgående i
arbetet. Aktivitetsbokens utseende och uppbyggnad behandlas även utförligt.
Det visade sig finnas lite material samt forskning om nyfamiljer och deras utmaningar.
Utmaningar som vi fann gäller till exempel relationer och dynamiker i den nya familjen.
Aktivitetsboken är baserad på barns välmående och de utmaningarna som kan
uppkomma i nyfamiljer.
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Tiivistelmä
Opinnäytetyön tarkoitus on kehittää tehtäväkirja joka edistää lasten hyvinvointia
uusperheissä. Työn toimeksiantaja/tilaaja on Suomen uusperheiden liitto ry. Kirjan
tehtävät on rajattu 3-5 vuotiaille lapsille. Kirjassa on eri teemoja, jotka liittyvät
hyvinvointiin, tunnekäsittelyyn ja osallistamiseen.
Työ pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen. Käytetty aineisto sisältää tieteellisiä tutkimuksia
ja artikkeleita sekä tietokirjallisuutta ja kirjoja. Tarkastelu on tehty muunneltuna
laadullisena sisältöanalyysinä. Tämä analyysi muodosti työn rajaukset sekä aihealueet,
joita käsitellään työssä. Avainsanat, joita on käytetty työhön käsittää uusioperheitä,
erotilannetta, hyvinvointia ja osallistumista.
Työn käsittelemät kysymykset ovat seuraavat: mitkä tekijät vaikuttavat lasten
hyvinvointiin uusperheissä ja millaisilla menetelmillä perhe voi yhdessä vahvistaa lapsien
hyvinvointia? Tämän tuloksena syntyi tehtäväkirja. Tehtäväkirja koostuu sopivista
harjoituksista ja aktiviteeteista. Nämä saavat tukea teoriasta ja tutkimuksista, joita on
käsitelty kokonaisvaltaisesti työssä. Tehtäväkirjan ulkonäköä ja rakennetta on käsitelty
yksityiskohtaisesti.
Kun kirjallisuuskatsaus tehtiin tuli esiin, että on vähän aineistoa ja tutkimuksia
uusioperheistä ja heidän haasteistaan arjessa. Haasteet, jotka tulivat esiin katsauksessa,
ovat esimerkiksi suhteet ja dynamiikat uudessa perheessä. Tehtäväkirja pohjautuu lasten
hyvinvointiin ja haasteisiin uusperheissä.
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Abstract
The purpose of this Bachelor´s thesis is to develop an activity book that can be used to
promote well-being for children within stepfamilies. Suomen Uusperheiden liitto ry
ordered this thesis. Activities in the activity book were limited for children within the age
of 3-5. It was also limited to certain sections following themes within well-being,
emotional management and participation.
This thesis is based on literature review using scientific research and articles as well as
professional literature and books. The method used is modified qualitative content
analysis, which also formed the delimitation and guided the themes that is processed in
this thesis. Keywords used for this thesis were stepfamilies, divorce, well-being and
participant in different databases.
The research questions for this thesis were that were how different factors can affect
children and their well-being in stepfamilies and what methods could be used with the
whole family to strengthen the children’s well-being? The results are presented as an
activity book. The activity book includes activities and exercises which are supported
with theories and research. The layout and structure of the activity book is also
processed thoroughly.
During the literature review it became obvious that there is very little research on the
topic stepfamilies and their challenges. Challenges that were found in the research was
for example the relationships and dynamics in the new family. The activity book is based
on children’s well-being and the challenges that may occur in the stepfamily.
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1 Inledning
Det finns ett samband mellan att föräldrar skiljer sig och att mängden nyfamiljer ökar. Enligt
statistik från år 2018 fanns det då 50 717 nyfamiljer i Finland (Statistikcentralen, Perheet
2018). En nyfamilj kan innebära nya positiva upplevelser och särskilt begrepp som
bonusbarn och bonusföräldrar är positiva i tonen. Det är en lärorik och känslosam situation
då individer skapar en ny familj. Vi frågade frivilliga nyfamiljer på sociala medier vad de
anser vara utmanande i en nyfamilj och vad de personligen anser att de skulle behöva
exempelvis i form av en aktivitetsbok. En familj berättar att syskonavundsjuka är en
utmaning, det vill säga bonusbarnet eller barnet från ett tidigare förhållande uttrycker
negativa känslor gentemot den förändring som sker i nyfamiljen i samband med att det föds
ett nytt syskon. Det är bra att barnet kan uttrycka sig om en förändring som kan kännas
jobbig och det ger möjlighet att ta itu med problemet. En av de tillfrågade nyfamiljerna
önskade också att det kunde finnas något som kan stärka förhållandet mellan bonussyskonen
samt med bonusföräldern. En annan nyfamilj anser att vardagen i en nyfamilj löper bra och
att det som upplevs utmanande är resorna mellan de biologiska föräldrarna. Det kräver en
hel del av båda familjerna att komma överens om tider och resor och det blir en ekonomisk
påfrestning. Detta kan påverka barnet beroende på resornas längd, hur ofta resorna görs samt
hur ofta det har möjlighet att träffa sin andra biologiska förälder. Svaren från familjerna ger
inte något underlag för arbetet men de gav oss idéer till aktivitetsboken och ledde oss vidare
till att söka specifikt material och forskning. Utifrån olika material och forskning uppkom
det flera frågor om vilka som är de viktigaste aspekterna som bör beaktas i nyfamiljer, samt
vad vi behöver tänka på avseende barnets välmående. Dessa frågor ledde till de väsentligaste
rubrikerna som bör tas med i arbetet, det vill säga förändring, känslor och självkänsla.
I arbetet går vi in på vad nyfamilj innebär och särskilt vad det innebär för barnen i familjen.
Arbetet har beställts av Nyfamiljerna i Finland rf (fi. Suomen Uusperheiden liitto ry) och
projektet Stepping, som önskade en ”aktivitetsbok” för barn under skolåldern som lever i en
nyfamilj. Projektbeskrivningen finns som bilaga 1. Boken är ämnad att innehålla
barncentrerade uppgifter och aktiviteter och den riktar sig till barnets föräldrar/syskon-/hela
familjen tillsammans med barnet. Beställarens önskemål var att det i materialet ingår
hjälpfrågor och idéer till föräldrarna om hur man talar med små barn om exempelvis aktuella
frågor som kan uppstå i en nyfamilj. Den färdiga produkten eller materialet är därefter avsett
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att delas ut till familjerna efter avslutad handledningsprocess i Stepping-projektet, som
Nyfamiljerna i Finland rf anordnar.
Syftet med arbetet är att utveckla en aktivitetsbok för att främja barns välmående i
nyfamiljer. Frågeställningarna i arbetet är:
– Vilka faktorer påverkar barns välmående?
– Med hurdana metoder eller arbetssätt kan familjen tillsammans stärka barnens
välmående?
Arbetet avgränsades till en åldersgrupp, i vilken barnen är i ett sådant utvecklingsstadium att
aktiviteterna kan genomföras med barnen. Aktivitetsboken är en konkret metod som hjälper
barnen att uppleva gemenskap och delaktighet med sina föräldrar och de människor som
finns i deras omgivning. För att kunna skapa en omfattande aktivitetsbok behöver vi känna
till teorier och forskningar bakom barnens utveckling och hur en nyfamilj kan se ut.
För att förstå ämnet nyfamilj är det bra att känna till några grundläggande begrepp.
Kärnfamilj är en familj med två vuxna och deras gemensamma barn, antingen biologiska
eller adopterade. Ensamfamilj består av en ensamstående förälder med barn. Nyfamilj är en
nybildad familj, där åtminstone den ena partnern har ett eller flera barn från ett tidigare
förhållande. Bonusförälder är den andra partnern i familjen som inte har biologiska band till
barnen i familjen. Halvsyskon är barn som delar en gemensam förälder och bonussyskon är
bonusförälderns barn. (Encyclopaedia Britannica, Nuclear family, u.d.; Sundqvist, u.d.;
Statistikcentralen, Käsitteet ja määritelmät, u.d.; Encyclopaedia Britannica, Sibling, u.d.)

2 Litteratursökning
Innan planeringen av själva produkten började, gick det främst tid till litteratursökningen
kring själva ämnet och att börja fundera kring vad aktivitetsboken skulle innehålla. Vid
datainsamlingen för examensarbetet användes olika databaser för att söka litteratur och
aktuell forskning kring det valda ämnet, nyfamilj och barnets välmående. De databaser som
främst användes i litteratursökningen är Google scholar och Ebsco. Olika sökord har använts
för att hitta material som passar ändamålet. Material har sökts på svenska, finska och
engelska. Allmänna sökord som främst använts har varit allt från ”nyfamilj/uusperhe/step
family/nuclear family”, ”barnets välmående” till ”uusioperheen haasteet/ utmaningar i
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nyfamilj”. Förutom aktuell forskning användes facklitteratur. Antalet sökträffar och sökord
som använts finns som bilaga 2.
De forskningar som mest tangerade arbetet var på engelska, eftersom väldigt lite gjorts på
finska eller svenska. Facklitteratur fanns däremot en hel del på svenska. På basen av
forskningarna kring nyfamilj, skilsmässa och syskonrelationer började sökningen av teorier
och metoder som kunde stöda barns och familjers välmående. Vi sökte om småbarn och
välmående i pedagogisk litteratur. I följande steg avgränsades litteraturen som hittades och
användes till sådant material som behandlade speciellt välmående, känslohantering och
resiliens. Material uppsöktes även inom aktiviteter samt stress för att hitta passande till
arbetet. Facklitteratur som användes för teoridelen hittades från olika bibliotek. Sökorden
som användes där var bland annat nyfamilj, småbarns välmående, småbarn, känslohantering
samt resiliens. Vi utgick även direkt ifrån olika författare, kända från tidigare för
skribenterna, som Aaron Antonovsky och Arto Pietikäinen som refererats till i andra studier
och resultat ifrån litteratursökningen.
Inom arbetsgruppen delade vi upp oss och jobbade mångsidigt kring ämnena nyfamilj,
skilsmässa och definitioner. I samband med litteratursökningen bearbetades olika rubriker
som ansågs fungera som en röd tråd genom aktivitetsboken. Dessa var känslohantering och
stöd av själv-känsla som användes från de olika forskning. Aktivitetsboken skulle ha en
tyngdpunkt i att skapa gemenskap och delaktighet inom familjen. Under litteratursökningen
fanns det även en möjlighet att fråga via sociala medier några frivilliga nyfamiljer vad de
ansåg vara utmanande och vad de önskade att en aktivitetsbok skulle innehålla. Det som
nyfamiljerna önskade var bland annat syskonstärkande övningar och lösningar kring
utmanande situationer mellan barnens olika hem. Deras svar fungerade som inspiration med
tanke på vad aktivitetsboken skulle stärka hos familjerna samt hurdana övningar som borde
tas med. Nyfamiljer i Finland rf hade också ett önskemål ifall vi kunde utveckla någonting
kring barnens två olika hem.
Dataanalysen som gjordes innebar att vi först läste litteratur och forskning inom ett visst
område, vilket sedan ledde till önskat resultat. Sökningen begränsades för att kunna fokusera
närmare på några få specifika områden inom ämnet, och efter begränsningen blev sökorden
mer specifika. De sökord som använts har varit ”resiliens”, ”självkänsla”, ”känslohantering”,
”funktionella

metoder/toiminnalliset

menetelmät”,

”kommunikationsteori”,

”kommunikation med barn” samt ”erityiskasvatus” för att hitta teorier samt stödmetoder,
synvinklar/material till våra aktiviteter för aktivitetsboken. Källor har även hittats i

4
litteraturen

och

forskningarnas

litteraturförteckningar

och

referenser.

Resultaten

avgränsades även till de nyaste forskningsresultaten, det vill säga till forskning från 2016–
2019.
Innehållsanalysen presenteras i litteratursökningen som en modifierad version nedan.
Genom att utveckla innehållsanalysen var det möjligt att behandla stora mängder
information. Den kvalitativa innehållsanalysens fokus ligger på tolkningen av texter. Den
används mest i beteende-, human- och vårdvetenskap. Genom att tolka innehållet i olika
forskningsresultat och litteratur och jämföra det med vårt syfte och våra frågeställningar
kunde vi avgränsa vilken information som behövdes i just vårt arbete. Med andra ord
beskrivs variationer med hjälp av kvalitativ innehållsanalys som identifierar likheter och
olikheter i texter. Presentationen och analysen av resultaten kan delas in i kategorier och
kategorierna kan delas in i teman och underteman. De kategorier som bestäms ska beskriva
innehållet i resultaten och kategorier och underteman som använts faller under samma
benämningar och sökord som beskrivits ovan, förhållande till nyfamilj, utmaningar och stöd
inom temaområdet. Det finns en risk för att helheten försvinner om man fokuserar för mycket
på att några få detaljerade kategorier. För att resultaten ska vara begripliga och meningsfulla
ska det finnas en viss abstraktion och tolkningsmöjlighet. Genom olika tolkningar ökar
förutsättningarna att se sammanhang och mönster. (Lundman & Hällgren Granheim, 2012,
ss. 187,189, 195-196, 199.)
Mer information och teorier för att främja barns välmående började sökas. Ju mer vi
fördjupade oss i ämnet och speciellt i facklitteraturen uppstod det fler frågor som skulle
fungera som ytterligare stöd i arbetet. I jämförelse från tidigare var fokus nu på faktorer som
inte enbart var från barns synpunkt utan hela familjen och de omständigheter som kan
påverka en nyfamilj. Dessa frågor var sådana som kom fram med inspiration ifrån boken S
som i skilsmässa – N som i nyfamilj. De frågor som bearbetades var om barn har
skuldkänslor, hur upplever de situationen, hur pratar föräldrar sinsemellan? Vi arbetade även
kring omständigheter som kan uppstå i en nyfamilj och hur det kan påverka barn och
föräldrar. I dessa diskussioner med arbetsgruppen togs det upp att barn kan tro att skilsmässa
är deras fel, de ska inte behöva ta ställning, föräldrar kan gräla och tala fult samt att det kan
vara en stor ändring för barn att ha två hem. Dessa frågor kom främst ifrån den forskning
som hittades kring skilsmässa i familjen. En tidigare separation som haft negativ verkan på
barn kan skapa utmaningar även i nyfamilj.
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I flera av de forskning som hittades om nyfamiljer framkom olika utmaningar som varifrån
vissa valdes att utgå vidare ifrån. Sökningen framskred till skilsmässa, ensamfamiljer och
syskondynamik, eftersom det finns väldigt lite forskning om nyfamiljer. Den första
avgränsningen av sökträffarna gjordes utifrån de valda forskningarnas och artiklarnas titlar.
Fokusen lades på forskning i sådana ämnen som passade vårt arbete. Mycket relevanta
teorier och metoder hittades som skulle stöda familjen som helhet samt barnet utifrån olika
aspekter. En avgränsning gjordes för att förhålla oss till vårt syfte vilket var att främja barns
välmående i nyfamilj. Av de forskning som hittades lämnades en del bort fastän de hade bra
resultat som delvis passade arbetet men de flesta hade ändå inte utgångspunkten som
behövdes till arbetet. Eftersom känslor och delaktighet var något som redan arbetats kring,
fokuserade vi vidare i arbetet på dessa. De valda teorier som skulle stöda arbetet i olika
sammanhang, även om dessa kunde tillämpas till familjer i alla former, så förhöll vi oss till
nyfamiljer och den aspekten. Innan arbetsprocessen fortsatte med att hitta konkreta metoder
och aktiviteter uppkom en överenskommelse att ändra riktningen i arbetsprocessen och jobba
istället vidare på aktivitetsboken i det här skedet, för att sedan få en bättre bild över vilka
metoder som behövs.

3 Förändringar i familjerelationer
Före en familj blir en nyfamilj går den igenom olika förändringar gällande ”formen” på
familj. Med former menas vilken typ av familj eftersom uppbyggnaden på hur den ser ut är
olika i jämförelse med varandra, är det exempelvis en kärnfamilj, ensamfamilj eller nyfamilj.
Hur länge varje steg tar före man befinner sig i nyfamilj är individuellt. En familj kan börja
från en kärnfamilj och går sedan genom separation eller skilsmässa till att bli en ensamfamilj.
Från ensamfamilj går det till en nyfamilj som kan se olika ut. Här tas också upp om
syskonrelation eftersom syskon kan vara både en positiv eller negativ sak som kommer med
en nyfamilj. Syskon har också en inverkan på barns välmående.

3.1 Från separation till ensamfamilj
Enligt forskning förekommer skilsmässa främst i familjer med 2–4 åriga barn (Pruuki &
Sinkkonen, 2017, s. 11). Eftersom studien inkluderar både familjer där föräldrarna är gifta
och andra slags familjer används istället för skilsmässa här begreppet separation. Det brukar
ta från sex månader till ett år att anpassa sig och acceptera separation. För vissa tar det ännu
längre. (Poijula, 2016, s. 269.) Det är viktigt att berätta för barnet vad som pågår och hur
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familjelivet kommer att fortsätta i framtiden. Det kan uppstå en kris för ett barn då den ena
föräldern flyttar bort och hemmet kanske inte längre ger samma trygghetskänsla som
tidigare. (Mäkijärvi, 1995, ss. 19, 21.) Hur separation i en persons barndom påverkat barnets
framtid ser olika ut för alla. Beroende på hur man har behandlat separationen och hur
föräldrarna har pratat om saken så bearbetar barnet sina känslor på olika sätt. En del kan
trycka undan sina känslor, men de kan komma fram senare. Barnet har då inte berättat om
sina känslor för sina föräldrar för att inte vara en börda. Föräldrarnas separation kan leda till
att barnet får svårigheter att lita på andra personer. Som liten kan barnet ha bestämt sig för
att aldrig gifta sig eller att inte göra samma fel som föräldrarna. När barnet växer upp slutar
det tro på äktenskap och parförhållanden; människan har själv ansvaret för att vara eller bli
lycklig. Det finns även personer som får svårt att fråga och ta emot hjälp. (Lipponen &
Wesaniemi, 2005, ss. 20-21, 23, 27-28, 46, 91, 95, 104.) Barn kan ofta ana ifall en separation
är förestående och i vissa fall kan den komma som en lättnad. Som utomstående är det viktigt
att inte pressa barnet till att berätta om separationen, om barnet inte vill. Som förälder ska
man ge barnet en chans och tid att diskutera och fråga om separationen. Hur barnet reagerar
beror till stor del på hur föräldrarna klarar av att hantera sina känslor och att samarbeta efter
en separation. Barn kan känna sig delade som antingen mammas eller pappas barn.
(Mäkijärvi, 1995, ss. 20, 22-23.)
Vi hittade enbart en forskning som behandlade ensamfamiljer, det vill säga familjen efter en
separation. Enligt den finns det en större andel ensamfamiljer än nyfamiljer i Europa.
Forskningen visade även att det finns ett högre antal ensam- och nyfamiljer i länder där
antalet skilsmässor är högt, medan det i länder där skilsmässor är sällsynta inte heller
förekommer särskilt många former av familjer som ensamfamilj eller nyfamilj. Statistiken
omfattar enbart gifta och skilda familjer, medan familjer som bildats utanför äktenskap inte
tagits med. Forskningen kunde påvisa att det finns ett samband i olika länder mellan
skilsmässor och ensamfamiljer, men det gick inte att separera vilka ensamfamiljer som
uppstått vid skilsmässa och vilka på grund av en förälders död. (Steinbach, Kuhnt, & Knüll,
2016, ss. 585-588.). En ensamfamilj är någonting som i regel alltid uppstår efter en
separation av något slag innan det skapas en nyfamilj. Ensamfamilj är ett steg i processen
till en nyfamilj som bör beaktas när man granskar utmaningar inom nyfamilj. Hur lång denna
period är, vad den innebär, vilka förändringar den medför och så vidare är även en ändring
som kan påverka ett barns välmående.
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3.2 Från separation till nyfamilj
I en studie om nyfamiljer undersöktes hur nyfamiljer bildar sin egen, helt nya,
familjeidentitet. Enligt studien kom det fram att det finns tre olika familjerelaterade uppgifter
som har att göra med processen att etablera familjeförhållanden i en nyfamilj. Det handlade
om steg som att värna om det förflutna, att markera och leva i nuet samt att satsa framtiden
som nyfamilj. De här är steg som en nyfamilj går igenom och som inte har någon fastställd
systematisk ordning. En nyfamilj är även konstant under inflytande av samhällets normer
och åsikter. (Pylyser, Buysse, & Loeys, 2018, s. 499.) Familjerna är alla olika och det finns
olika utmaningar de kan möta. Det finns fem stora utmaningar. Utmaningarna är:
1. Det skapas ”innanför /utanför” positioner mellan biologiska föräldern och bonusföräldern
2. Barn kämpar med förluster, lojalitetsfrågor samt om att många förändringar sker för fort
3. Det uppstår en klyfta mellan föräldrarna på grund av föräldrarnas så kallade olika uppdrag
4. Familjen bygger upp en ny kultur medan de fortfarande lever mitt i förändringen
5. Ex-makarna är en del av familjen på ett eller annat vis. (Papernow, 2014, ss. 5-6.)
I dagens samhälle är kärnfamiljen fortfarande den idealiska familjekombinationen, även med
tanke på barnens välmående. Detta kan påverka hur en nyfamilj känner sig. Samhällets ideal
om hur en familj ska se ut inverkar både medvetet och omedvetet på familjemedlemmarna i
en nyfamilj. Det kan därmed ge upphov till känslor som att deras nyfamilj är sämre än
ideologin, vilket i sin tur kan skapa iver till att försöka uppnå en känsla av kärnfamilj.
Forskningen visar att nyfamiljer har en stor iver att uppnå en normal familjebild eller status
som en ”riktig familj”, vilket fungerar som en drivkraft till att skapa en enhetlig familj. Stora
händelser inom en familj, som att flytta till ett nytt ställe, få (nya) syskon och äktenskap
mellan biologiska föräldern och bonusföräldern är för många ofta de faktorer som stärker
känslan av att vara en riktig familj. Känslan av att höra till en familj kräver inte heller
mycket, redan små gester eller det att man delar den gemensamma vardagen har en positiv
effekt. Forskningen påvisade att den gemensamma vardagen är det som stärker känslan av
att höra till en familj mest. (Pylyser, Buysse, & Loeys, 2018, s. 503.)
När nyfamiljer bildas finns det många olika erfarenheter, förväntningar, minnen kring
familjestrukturen som varje familjemedlem (från/i kärnfamiljen) tar med sig till den nya
familjen. Faktorerna syns tydligt och påverkar hur den nya familjen borde fungera
tillsammans. När familjen försöker bygga upp sitt eget system kan det vara bra att gå igenom
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sätt som varit bra i den tidigare familjen, syftar på kärnfamiljen, och ta in det i nyfamiljen i
syftemål att stöda åtminstone barnen då de ska lära sig leva i den nya familjeformen. Barn
tenderar, åtminstone i början, att hålla fast vid den gamla strukturen medan föräldrarna (mest
bonusförälder) ser mer på familjens framtid. (Pylyser, Buysse, & Loeys, 2018, ss. 500-502.)
Vid uppbyggandet av en ”perfekt” nyfamilj kan närheten inom familjen ändå bli bristande
och därför är kommunikation och öppenhet viktigt i familjer. Barnen i familjen vill ha en
nära relation inom familjekretsen, men de vill å andra sidan också att den biologiska
föräldern ska fungera som en mellanhand mellan dem och bonusföräldern. Många barn i en
nyfamilj kan i början ha svårt att acceptera bonusföräldern eftersom hen känns som en
utomstående innan de lär känna varandra. Den nya personen i familjen betyder även att den
biologiska föräldern inte mer fokuserar enbart på barnet. Barn och förälder som varit
ensamma en tid före nyfamiljen bildas utvecklar ett starkare barn-förälder-band vilket kan
göra det ännu svårare för barnet att acceptera den nya vuxna i sitt liv. Mamma eller pappa
har ju flera barn som de ska dela sin tid och uppmärksamhet på. Bonusföräldrar kan också
känna sig utanför i början, eftersom barnet och den biologiska föräldern har ett starkt band
till varandra. Forskningen kom fram till att det är bra att hitta en balans mellan den tid då
hela nyfamiljen är tillsammans och å andra sidan den tid då bara barnet och den biologiska
föräldern är på tumanhand, eller tvärtom då bara barnet och bonusföräldern gör något
tillsammans. Relationen mellan bonusförälder och barn är viktigt, gemensam tid stärker
relationen. Att hitta gemensamma intressen kan ha en positiv effekt på hela familjen och de
enskilda relationerna. Olika gemensamma intressen gör det också enklare att börja
kommunicera och utveckla en bra relation och anknytning eftersom relationer ofta uppstår
via gemensamma intressen. Men också dagliga aktiviteter som att äta måltider tillsammans
och att göra hushållssysslor tillsammans kan stärka anknytningen. Deltagande i roliga
aktiviteter med hela familjen kan öka känslan av att känna sig okej eller bra med den nya
familjen. (Papernow, 2014, ss. 6-7; Pylyser, Buysse, & Loeys, 2018, ss. 500-503.)
Inom familjen kan det förekomma meningsskiljaktigheter om föräldraskapet, uppfostringen
av barnen i nyfamiljen och tankarna om framtiden. Många bonusföräldrar vill ofta införa
mer regler och ”förälder kontroll” i nyfamiljen medan den biologiska föräldern är mer
tolerant, ifall hen har varit en ensamstående förälder ett tag. Då gäller det för de vuxna i
nyfamiljen att arbeta tillsammans för att nå en fungerande struktur och hjälpa varandra som
föräldrar. Den biologiska föräldern bör bli mer bestämd och bonusföräldern mer förstående.
Auktoritärt föräldraskap anses vara bäst för barn, föräldern är empatisk och visar omsorg
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men har även realistiska och tillräckligt strikta regler. Det tar tid före alla i nyfamiljen hittar
sin roll. Med tålamod, humor och nyfikenhet för framtiden kan nyfamiljen framgångsrikt
skapa en process i att lära känna varandra och för att alla ska hitta sin plats i familjen. Att bli
en nyfamilj är en lång process som kan ta flera år. (Papernow, 2014, ss. 6-7.)
För barn är bildandet av nyfamilj en stor förändring. Att som barn anpassa sig till en nyfamilj
tar tid och kan vara svårare än att anpassa sig till föräldrarnas skilsmässa/separation. Hur
länge eller hur svårt det kan vara att anpassa sig beror enligt forskningen på barnets ålder
och kön. Äldre barn och flickor påvisas ha det svårast att anpassa sig till att bli en del av en
nyfamilj. För barn som har det svårt med förändringen är det bra att föräldrarna finns där
och lyssnar på barnet, visar empati och försöker förstå barnet ur barnets synvinkel och
erfarenheter. (Papernow, 2014, s. 6.)

3.3 Syskonrelationer
Det finns olika syskontyper. Barn har olika tankar och känslor kring att få nya syskon,
antingen bonussyskon/nysyskon (förälderns nya partners barn) eller halvsyskon (halv
biologiskt gemensamt). För många barn kan nya syskon vara en positiv förändring eller
erfarenhet, bland annat kan det handla om att barnet har önskat sig en lillebror eller en
storasyster, som kan uppfyllas i och med att en nyfamilj bildas. För vissa barn kan det också
handla om sällskap och att inte behöva vara ensam mer utan att ha någon att leka med eller
dela ett intresse eller en hobby med. Ett annat barn i ungefär samma ålder som barnet kan
dela sina intressen med kan ha en stor inverkan på barnets välmående. (Ritala-Koskinen,
2001, ss. 106, 156, 158-159.)
Fastän syskon, oberoende av om de är nysyskon eller halvsyskon, ofta för med sig en positiv
erfarenhet kan det likväl för vissa barn vara en negativ upplevelse. Bonussyskon kan
upplevas som en negativ erfarenhet till exempel beroende på hur barnet blir behandlat av de
nya personerna i barnets närmaste krets. Det kan hända att barnet blir åsidosatt i jämförelse
med sina bonussyskon eller halvsyskon. Barn är i allmänhet ändå mer öppna för förändringar
och förhållanden till människor, vilket kan ses i hur barnen definierar sina syskon.
Halvsyskon kallar sina halvsystrar eller halvbröder för systrar och bröder, fastän de inte är
biologiska syskon utan endast har ena föräldern gemensamt. När barn ska definiera sina
nysyskon finns det delade åsikter, en del ser dem som sina bröder och syskon på samma sätt
som biologiska syskon, medan andra ser nya syskon enbart som vänner. Hur barn ser på sina
nysyskon kan ha att göra med hur mycket de är tillsammans. Vissa syskon kanske inte ses
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så ofta vilket nästan automatiskt ger en mer vänskapsbaserad relation eller de ser på varandra
närmast som ”personer i samma hushåll”. Bandet till ett biologiskt syskon är starkare, även
om det inte går att bevisa på vilket sätt och därmed ifrågasätts det inte. (Ritala-Koskinen,
2001, ss. 156-157, 160-161.)

4 Barns välmående
Det finns olika faktorer som påverkar barnets utveckling samt hur det bearbetar känslor och
speciellt krävande situationer. För att kunna stöda ett barn bör man gå in på den teoretiska
biten bakom känslohantering. Resiliens är en teori som berättar om hur ett barn möter och
hanterar utmaningar. En teori kallad KASAM (Känslan av SAMmanhang) behandlar
delaktighet och hur man hanterar situationer och känslor samt förstår dem och vilken
betydelse de har. Anknytningsteorin är en annan teori som berättar om hur barnet förhåller
sig till vissa personer i sin omgivning och hur det påverkar barnets omgivning, förmåga att
uttrycka sig och möjligheter till hälsosam utveckling.

4.1 Barns förmåga att anpassa sig och känslan av sammanhang
Resiliens handlar om att barn har utvecklat en god psykosocial funktion fastän de upplevt en
risk i sin omgivning som kan ge upphov till psykiska problem. Resiliens kan tolkas som en
motståndskraft mot psykiska problem. Barn har inget gemensamt sätt att uppvisa resiliens
på, utan alla har ett individuellt sätt eftersom det finns mängder av reaktioner på risk.
Resiliens syns tydligast hos de barn som kommit på ett bra sätt att anpassa sig till situationen
trots exempelvis kris eller negativ omgivning. Vissa barn kan hantera den situation som
risken medfört på ett effektivt och anpassat sätt och vända utvecklingen i positiv riktning
medan andra har svårt i att hantera problemet. Det finns alltså inte en viss typ av resiliens
eller risk och det finns inget som säger att en risk alltid leder till problem hos ett barn.
Resiliens är inte heller en utveckling som sker en gång utan det är en process som pågår hos
barnet hela tiden. (Borge, 2011, ss. 15-16, 18, 78-79; Davidsson & Juslin, 2016, ss. 29-30.)
Det finns olika typer av familjer och familjeförhållanden som påverkar barnets utveckling
och resiliens. En familj som ger trygg uppfostran med gränser, god omsorg och
uppväxtmiljö, goda relationer till vuxna och barn bidrar till barnets psykiska och fysiska
utveckling. Motsatsen är en familj med bråk, brister i uppfostran och dålig kontakt till barnet.
Familjeförhållandena inverkar på om det kommer att finnas psykosocial risk och
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resiliensprocessen hos ett barn påverkar hur barnet kommer att kunna hantera eventuell risk.
Ett barn kan exempelvis ha utvecklat en bra resiliensprocess fastän familjeförhållandena
utgör en risk. En familjerisk kan vara bland annat konflikter i parförhållande, skilsmässa
eller separation, tvister i föräldrarollfördelningen, missbruk av alkohol eller droger, brister i
omsorg till ett barn eller till och med ekonomiska problem. (Borge, 2011, ss. 89-90, 99.)
En skilsmässa eller separation kan vara en familjerisk. Att föräldrarna i familjen grälar eller
har äktenskapsproblem och inte kommer överens om frågor kring barnet kan vara exempel
på vad svåra familjeförhållanden kan vara. Barn reagerar och upplever situationer olika och
det inverkar på om skilsmässan kommer vara en risk eller om barnet kommer att kunna
utveckla resiliens. Det finns faktorer som fungerar som skyddsfaktorer och ökar
sannolikheten för att barnet utvecklar resiliens. Skyddsfaktorer kan vara ett bra förhållande
mellan barnet och ena föräldern eller ett syskon, barnets ålder eller barnets upplevelser kring
konflikten och hur de väljer att reagera. Hur barnet väljer att reagera på situationen,
exempelvis lägga sig i föräldrarnas gräl eller dra sig undan, kan vara en faktor som bidrar
till att det antingen utvecklas resiliens eller en risk. (Skerfving, 2008, ss. 94-95; Borge, 2011,
ss. 91-95, 97.)
Föräldraskapet kan inverka på barnets utveckling av resiliens, vilket gör att föräldrarna eller
andra vuxna kan räknas antingen som en resurs eller risk. Familjeresiliens handlar om att
familjen kan hantera och fungera fastän det finns problem inom familjen. Familjen tar tag i
problemen och försöker hantera dem oberoende hur lätta eller svåra de är, ser varje
familjemedlems behov och kan utgående från tidigare erfarenheter göra förändringar i
familjelivet för att enklare kunna möta och hantera nya utmaningar. Barn kräver inte mycket
av sina föräldrar eller vuxna, närvarande och kärleksfulla vuxna fungerar som en
resursförstärkande faktor i barnets utveckling. En resilient familj kännetecknas exempelvis
av en positiv syn på familjen, vardagen och omvärlden vilket handlar om färdigheter som
tillit, samhörighet och en positiv inställning till familjens framtid. Det handlar även om
flexibilitet, att hantera möjliga kommande förändringar och att de vuxna i barnets liv ser till
barnets bästa. En resilient familj har utöver de redan nämnda egenskaperna även en
stödjande och fungerande kommunikation och interaktion vilka är egenskaper som hjälper
familjen att hantera eventuella problem. (Antonovsky, 1991, ss. 70-71; Davidsson & Juslin,
2016, s. 36.)
KASAM är en teori som utvecklats av Aaron Antonovsky, en sociologiprofessor från
Amerika, och den består av tre olika delar: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
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Det är balansen mellan dessa tre som kommer att påverka hur man hanterar svåra situationer
och hur du kommer att må. Begriplighet innebär förståelse och förmåga att bedöma och
förklara olika händelser. Hanterbarhet är förmåga att möta och hantera dessa olika händelser
utan att bli offer för omständigheter. Med meningsfullhet menas delaktighet och en känsla
av att kunna påverka situationen, att se en mening med det hela. Dessa tre komponenter
samverkar, men de är inte beroende av varandra. De olika komponenterna är olika starka hos
olika individer. Antonovsky själv ansåg att meningsfullheten har största betydelsen då en
person kämpar på även i situationer som personen inte riktigt vet hur den ska handskas med.
Människor som har stark KASAM anses ha de bästa förutsättningarna att kunna hantera
svåra situationer och stressituationer. Genom att arbeta utifrån dessa komponenter kan man
utveckla en stark känsla av sammanhang hos barn och utveckla den emotionella och sociala
kompetensen. Detta innebär att man integrerar kunskap, känslor och beteende för att nå vissa
mål som exempelvis känslohantering. (Antonovsky, 1991, ss. 38-41; Kimber, 2009, ss. 2728.)
De tre olika komponenterna i KASAM har olika uppgifter då det gäller att upprätthålla och
sträva efter att utveckla god hälsa hos ett barn. Barn som är med om att dess föräldrar
separerar kan se på de olika komponenterna på följande vis: Begriplighet, barnet förstår
skilsmässan och vet varför det blev en separation. Det förstår orsakerna bakom de förändrade
omständigheterna, som att man inte ser den andra föräldern lika mycket, samt varför barnet
bor mer eller mindre hos ena föräldern. Hanterbarhet kommer fram i barnet genom att det är
medvetet om att det kan påverka vissa saker. Det kan hantera situationen så att det inte blir
ett offer. Barnet hittar på knep för att kunna stå ut med situationer och sådana val som det
inte kan förändra. Meningsfullhet, barnet hittar sin plats och roll i de nya familjeformerna
och känner att det är delaktig i familjen. (Andersson & Grane, 2008, ss. 169-170.)
Ludwig von Bertalanffy var en biolog och filosof som skapade generell systemteori GST.
GST baserar sig på den sammanhängande verkan mellan relationer och sammanhang kontra
personlighetsegenskaper. Man kan se familjen som ett system. Kort beskrivet ger relationer
en helhet och relationer definieras i kommunikationen. Helheten kan vara en familj och
relationerna som finns i familjen. Relationerna mellan familjemedlemmarna påverkas av
hurdan kommunikationen är. Därmed leder god kommunikation till goda relationer och en
fungerande helhet. När vi går vidare till den kommunikationsteori som tagits fram av
kommunikations- och systemteoretiker Gregory Bateson handlar det om överförande av
budskap, vilket är grundelementet i mänskligt samspel och därmed i relationer. Det finns ett
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samband till Antonovskys teori KASAM här i och med att relationer innebär en sorts
meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Processen i kommunikationsteorin börjar
med övergången av budskap som sedan hämtar återkoppling. Budskap kan förmedla tankar,
känslor, behov och värderingar som exempel. Det är en dynamisk process.
Kommunikationsprocessen kan beskrivas mer detaljerande genom att den börjar med någon
sorts stimulus, den kan vara omedveten eller medveten, bero på inre eller yttre faktorer.
Dessa stimuli filtreras innan den går vidare som budskap. Detta utlöser såklart en sorts
respons av en annan. Responsen däremot påverkar upplevelsen, som ger en reaktion och ett
gensvar. (Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth, & Holmberg, 2010, ss. 79-85, 112-114.)

4.2

Barns förmåga att skapa relationer och god självkänsla

John Bowlby, en psykiater och utvecklings psykolog från Storbritannien, etablerade redan
på 1950-talet anknytningsteorin och dess betydelse i gemenskapen särskilt i föräldraskapet
och hur det påverkar barn i ett tidigt skede i deras utveckling.
John Bowlby, anknytningsteorins skapare, hävdade att barnet söker en
vårdnadshavare som sin primära anknytningsperson, och att relationen till den
personen kommer att få stor betydelse för barnets senare nära känslomässiga
relationer.

Man talar om anknytningsrelationer som barnet formar med vårdnadshavare och människor
i dess nära miljö. De är speciellt viktiga upptill två års ålder. Bowlby använder en benämning
som allförälderskap, vilket betyder barnets behov av flera omvårdnadspersoner. Eftersom
människan lever i en konstant gemenskap och eftersom barn till skillnad från djuren anses
vara ”hjälplösa” under en lång tid, har vi ett behov av nätverk där vi får både fysiskt och
mentalt stöd av andra. (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012, ss. 64-66.)
Det som krävs för att en anknytningsrelation ska uppstå är tid och kontinuitet, det vill säga
hur tät och regelbunden kontakten är. Hurdan anknytningsrelationen som uppstår är
beroende av om kontakten varit exempelvis trygg eller otrygg, hur barnet blivit behandlat
och hur man betett sig med barnet. Det förekommer en viss hierarki inom relationerna som
utgår ifrån fara, det vill säga då barnet upplever fara söker det sig till personen som har bästa
anknytningen. Om barnet upplever fara finns det en sorts mental lista till vem barnet söker
sig till först. Om den personen inte finns tillgänglig, går barnet till följande på listan och så
vidare. Listan skapas utifrån hur stark relation barnet har till personen ifråga och vem den
känner sig tryggast med. I pedagogiskt hänseende gäller det att försöka etablera ett så gott
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förhållande med barnet, att barnet känner god omvårdnad och tillit och att det känner sig
bekväm med att söka sig till personen ifråga vid oro. En god anknytningsrelation utgör en
grund för att kunna uppmärksamma barnet, kunna trösta, ha ögonkontakt, kommunicera och
uppvisa en trygg närvaro. (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012, ss. 69-70.)
Genom anknytning kan man beskriva den unika mänskliga förmågan att forma och
upprätthålla hållbara relationer med andra. Idéerna inom anknytningsteorin hävdar att barn
lär sig om sig själva och andra samt att reglera sina känslor som en del av uppväxten.
Nyckelfunktionen i anknytningsrelationen är att hjälpa barn att reglera sina känslor.
Känsloreglering är grunden till att barn lär sig färdigheter, till exempel självständig inlärning
och att komma överens med andra. Barn kan bli skrämda av sina egna känslor och behöver
veta att det finns en trygg vuxen som hjälper till med de ”stora” känslorna. (Colmer,
Rutherford, & Murphy, 2012, ss. 17-19.)
Anknytningen minskar eller försvinner inte då barnet blir äldre, men barnet är inte lika
beroende av den. Äldre barn förstår att vårdnadshavaren finns emotionellt tillgänglig för
barnet då det behöver känna sig tryggt. Anknytningen till vårdnadshavaren byggs upp som
en inre modell, vilken fungerar som underlag för framtida relationer. (Colmer, Rutherford,
& Murphy, 2012, ss. 18-19; Broberg, Hagström, & Broberg, 2012, ss. 70-71.)
Då man fördjupar sig i ett ämne som känslor kan de betraktas ur ett neuropsykologiskt
perspektiv och särskilt granska olika kompetenser som barn utvecklar. De viktigaste
komponenterna är rörelse, erfarenhet, reglering och igenkänning eller bearbetning. Känslor
i rörelsekomponenten behandlar förmåga att uttrycka känslor genom kroppsspråk och
ansiktsuttryck medan regleringskomponenten behandlar förmåga att kunna hantera känslor
och reglera dem. Barn i 3–5 års ålder kan utveckla sin självkontroll genom att uttrycka
känslor i ord. Det finns en mångfald av känslor som vi vuxna förstår och kan se en skillnad
på, men barn i denna ålder kan ännu ha svårt att skilja exempelvis mellan trött och utmattad
eller glad och lycklig. Fastän skillnaden är liten så kan den vara av stor betydelse i olika
situationer. (Kimber, 2009, ss. 18-19, 23.)
Barn upplever känslor men de behöver hjälp med att klä dem i ord. Som vuxen har vi rätt att
reagera på barns känslor, men vi bör framhäva deras betydelse på ett positivt sätt. När ett
barn ska ta sig igenom den så kallade känslodjungeln bör föräldern stöda barnet att bearbeta
sina känslor och att inte förneka dem. Föräldrarna är en naturlig och viktig del av barnets liv
och om ett barn tvingas förneka sina känslor kan barnet få en felaktig självbild och känna
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skam över sig själv. Det kräver att föräldrarna har en positiv inställning till olika övningar
för att lyckas. (Cullberg Weston, 2007, ss. 173-174; Ranta, Fredriksson, Koskinen, &
Tuomisto, 2018, s. 93.) William James var en amerikansk psykolog och filosof som
förespråkade om en aktiv väg till skapande av självkänsla. James ansåg att ambitioner leder
till ökad självkänsla och delade upp självkänsla först i tre olika själv: ett materiellt själv, ett
socialt själv och ett andligt själv. Han menade också att det finns två olika aspekter till
självkänsla: en särskild och en generell. I James teori är självkänsla lika med förmåga och
ambition. Framgångsrika prestationer ger god självkänsla, men de prestationer som utgörs
kräver även en sorts ambition av personen i fråga som däremot bör motsvara ens
kompetenser. (Johnson, 2011, ss. 19-20.)

5

Olika metoder som stöder barns välmående

Det finns många olika metoder att använda med barn som stöder barnets välmående och har
med känslohantering att göra. Här presenteras några verktyg som stöder barns välmående.
Mindfulness handlar om att fokusera på nuet men kan också ses som medveten närvaro. Det
handlar om att lugna sig och vara här just nu. Samtalsbilder är en annan metod kring
känslohantering. Konst och terapeutiska lekar går mer in på att spendera tid med barnet och
anknytning. Tills sist tas det upp om utomhus aktiviteter och hur det inverkar på barnets
välmående. Det finns mycket pedagogisk litteratur om hur exempelvis en småbarnspedagog
kan arbeta med barn inom känslohantering. För att kunna koppla dessa teorier och metoder
har vi valt mera visuella och enkla metoder för att stöda detta. Barnets självkänsla har en
stor betydelse när vi kopplar den till barnets resiliens för att kunna hantera olika förändringar
och utmaningar inom familjen som behöver därför stärkas på ett hälsosamt sätt.

5.1 Känslohantering, medveten närvaro och samtalsbilder
Inom det kognitiva området har det utvecklats ett begrepp som har rötter i meditation och
som mest fokuserar på nuet, det vill säga mindfulness. Mindfulness har använts i
terapisammanhang som en förebyggande metod (Öst, 2006, s. 27). En annan benämning som
används för mindfulness är medveten närvaro. Metoderna inom detta område används för
att hitta närvaron i nuet och att lugna ner sinnet från vad som rör sig omkring. Detta anses
vara effektivt mot bland annat stress (Pietikäinen, 2014, s. 137). Begreppet emotionell
intelligens innebär att kunna använda sina känslor så att de kan anpassas till nya situationer.
Begreppet har skapats av Peter Salovey och John D. Mayer som var två forskare vid Yale
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universitet (Kimber, 2009, s. 9). Genom att koppla mindfulness och emotionell intelligens
kan man hitta metoder som hjälper barn att reagera, men även att kunna hantera sina känslor
på ett lugnande sätt. Känslor påverkar även vårt tänkande. Om man lever i en sorts kaos kan
känslor ta överhand, man tappar kontakten med nuet och har svårt att koncentrera sig. Genom
att öva medveten närvaro kan man alltså avlägsna stress och öka medvetenheten om de egna
känslorna. (Pietikäinen, 2014, s. 138.)
Holmsen definierar samtalsbild i sin bok på följande sätt:
Ett visuellt uttryck vars tema eller känsloläge betraktaren kan identifiera sig med.

Det sägs att bilder säger mer än ord. Speciellt barn kan berätta mycket mer utifrån bilder än
vad vuxna gör och där speglas ofta de egna känslorna och tankarna. Genom att använda
bilder som verktyg då man kommunicerar med barn är det lättare att gå in på barnets
känslotillstånd. Holmsen började utveckla denna metod om samtalsbilder då hon arbetade
med syskon till barn med ADHD inom ADHD-projektet. Det viktigaste med samtalsbilder
är att de inte ska användas för att diagnostisera eller behandla psykosociala problem hos
barn. Barnen ska själv få styra och berätta vad de tycker och känner, de får inte pressas till
att berätta mer än vad de önskar. Barn kan under sin uppväxt få uppleva att relationer till
närstående bryts, föräldrar ingår nya förhållanden och nya vuxna kommer in i deras liv. De
kan få styvföräldrar (bonusföräldrar), styvsyskon (bonussyskon) eller nya halvsyskon.
Sådana omvälvningar kräver god omställningsförmåga hos barnet. Antonovsky hävdar att
det som har mest betydelse för hur vi klarar motgångar i livet är känslan av sammanhang i
tillvaron, genom att förstå situationen, tro att man kan komma fram till lösningar och att
finna mening i att göra det. Antonovskys teori beskrivs mer detaljerat i kapitlet 4.2 som
redogör för KASAM. Om barnet har en trygg och god relation till sina närmaste personer
kan barnet reda upp svåra situationer utan större svårigheter. För att barnet ska kunna göra
detta krävs god kommunikation och att barnet ges möjlighet att uttrycka sina känslor för dem
som står barnet närmast. (Holmsen, 2005, ss. 10, 13-15, 19, 22-23.) Känslokommunikation
är ett begrepp som även beskriver sammanhanget mellan känslor och känslohantering och
som påverkar självkänslan. Den ömsesidiga känslokommunikationen som sker mellan barn
och omgivning utvecklas genast från födseln. Daniel Stern, en amerikansk psykolog och
psykoanalytiker, har en utvecklingspsykologisk teori som beskriver barnets självutveckling.
Han beskriver att barnets självutveckling är en process av ömsesidiga relationer. Barnet
utvecklas successivt i samspel med andra och formar utifrån det upplevelsen av sig själv.
Det är möjligt att beskriva känslor och berätta vad man upplever och på så sätt får känslor
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mening och kan sättas in i olika sammanhang. Barn under skolåldern, särskilt små barn kan
inte göra detta självständigt och de kan behöva hjälp att förstå sina upplevelser. (Brodin &
Hylander, 2002, s. 29.)

5.2 Konstinspirerad verksamhet och terapeutiska lekar
Konsten gör det möjligt för barnen att uttrycka sig på ett annat sätt än bara genom att prata.
Genom barns konstverk kan man diskutera om svårare eller mer komplexa ämnen. (Latham
& Ewing, 2018, s. 78.) Barn kan använda konst för att bearbeta sina minnen eller verkliga
händelser. Det kan ske inlärningsprocesser då barn tecknar. Konsten kan också vara en
reflektion av barns intressen, kunskaper och färdigheter. Man kan utforska vidare barns idéer
genom vetskapen man får från barns konst, intressen, kunskaper och färdigheter. Som vuxen
kan man utveckla en ”varm” och stödande relation till barnet genom att tillbringa tid
tillsammans samt genom att vara motiverad till att lära sig. (Lee & Wright, 2017, ss. 76-79.)
Lek låter barn kommunicera, med sig själva och med andra. Det gör en mening av deras
upplevelser samt ger möjlighet till att bearbeta oroande och traumatiska händelser. Genom
lekterapi har den vuxna/terapeuten en möjlighet att stiga in i barnets upplevelse. Det
terapeutiska med lekterapi är då barnet har terapeutens fulla uppmärksamhet och terapeuten
är engagerad i barnets lek. (Drewes & Bratton, 2014, ss. 18-19.) Barn uttrycker sig mer och
bättre genom spontan lek som barn själv tagit initiativ till. Många vuxna ”ser” inte sitt barn
för de är upptagna med annat som de anser vara viktigare. Att få den fulla uppmärksamheten
av den vuxna/terapeuten är en unik upplevelse. Den vuxna noterar saker som barnet gör och
har ett verkligt intresse för vad barnet gör samt hur barnet mår och vad barnet leker. Ofta har
föräldrarna annat som behövs göras medan terapeuten har specifikt en tid för bara barnet.
(Landreth, 2012, ss. 9, 96-97, 128.)
Föräldrarnas stödjande involvering låter barn utföra/genomföra utöver deras självständiga
kapacitet. Ett exempel är då barn leker med förälder så ser man på barnet en ökning i
upprätthållande av uppmärksamhet, mer komplext samt förbättrad problemlösning i lek och
växande känsla av kunskap/skicklighet och själv effektivitet. Det viktigaste resultatet av
förälder-barnlek är att barnet lär sig att denne är älskad och viktig. Barnets resiliens och
välmåendes utveckling är grundade i relationen som utvecklas/utarbetas när föräldrar
deltar/engagerar sig i barn-lett lek. Ett primärt fokus av Filial terapisessioner är att hjälpa
föräldrar att lära sig att sätta till sidan sina egna personliga behov och agendan för att vara
totalt närvarande och acceptera barnet. Theraplay fokuserar på relationen mellan föräldern
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och barnet. Principerna till theraplay kommer från anknytningsteorin. Rekvisitan som
behövs vid theraplay är minimal. Man kan leka på en matta och ha kuddar att sitta på, man
kan täcka hyllor och lådor med lakan. Spel har fungerat som försörjare av anknytning, nöje
och uppfostran. (O´Connor, Schaefer, & Braverman, 2016, ss. 138, 141, 165, 176-177, 309.)

5.3 Välmående i naturen
Utomhus finns det mängder av aktiviteter för barn att göra som bidrar till olika upplevelser
för de olika sinnena men stimulerar också fantasin och kreativiteten. Det finns bland annat
olika lukter, ljud, kroppen får röra på sig och man får se och känna. Utevistelse är alltså för
barn ett sätt att få utforska, vara fysiskt aktiv och lära sig samtidigt. En miljö med variation
bidrar till att barns lekar blir intressantare. Att vara utomhus och i naturen har mest positiva
effekter på människan, speciellt på stressreaktioner. (Mårtensson, Lisberg Jensen,
Söderström, & Öhman, 2011, ss. 18, 20-21, 23, 96; Folkhälsan, 2019)
Barn mår bra då de får vara ute så mycket som bara möjligt. Hälsan och den fysiska
utvecklingen

samt

motoriken

förbättras,

exempelvis

balansen

och

kondition.

Utomhusvistelse har också visat ha en positiv effekt på inlärningsförmågan,
konfliktförmågan samt förbättrar gruppdynamiken. Utomhus syns det tydligt hos barnet hur
hen använder sina olika sinnen till att utforska omgivningen samtidigt som det skapas flera
sociala situationer. När barn leker tillsammans ger det även en chans att öva på
självregleringen. (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström, & Öhman, 2011, ss. 25, 36, 4344, 62-63)
Att få en känsla för ett stycke natur kan ge en känsla av sammanhang för individen,
något som Aaron Antonovsky beskriver som viktigt för att må bra och behålla
hälsan.

När människan ser exempelvis sig runtomkring i naturen eller en naturbild kan det ge en
känsla av inre lugn vilket därmed även minskar på halten av stresshormoner i kroppen. Det
finns både stress som är bra och dåligt. Naturen kan omvandla eller lindra skadlig stress hos
barn. Barn som får vara ute är lugnare. Orsak till att barn stressar kan vara egentligen vad
som helst, kan vara allt från att vara på daghem, få ett syskon till familjens vardagliga
händelser. (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström, & Öhman, 2011, ss. 86-88, 96, 98)
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6 Arbetsprocessen till aktivitetsboken
I detta kapitel beskrivs arbetsprocessen där vi arbetat med ett funktionellt examensarbete.
Från att föreningen presenterade sin beställning till hur det blev en produkt, som i detta fall
är en prototyp av en aktivitetsbok. Här tas också upp hur arbetet beaktat olika etiska
ställningstaganden kring övningarna och själva aktivitetsboken. Ett funktionellt
examensarbete strävar till att producera en produkt som kan användas av valda målgrupp
och kan vara allt från anvisningar, handbok för professionella till att ordna evenemang. Sättet
att förverkliga produkten kan vara genom en bok, portfolio, nätsidor, utställning eller vad
fantasin hittar på. Det viktigaste i ett funktionellt arbete är att den praktiska och teoretiska
delen kombineras. Det är viktigt att tänka på målgruppen som produkten skapas för. Här
gäller det att fundera i början vem är målgruppen och möjliga avgränsningar. Även viktigt
att fundera över är problemet som du kommer att lösa och vem det berör. Att avgränsa till
en exakt målgrupp specificerar till vem produkten är menad åt. Målgruppen hjälper att hitta
material och passande innehåll (Vilkka & Airaksinen, 2003, ss. 9, 38-40.)

6.1 Från litteraturöversikt till en aktivitetsbok
Efter en träff med beställaren från Nyfamiljer i Finland rf blev det klart att föreningen var i
behov av något konkret för barn under skolålder, då föräldrarna deltar i föreningens
träningskurs för nyfamiljer. De hade ett önskemål om en aktivitetsbok och detta var något vi
kände för att utveckla. I bilaga 2 finns projektbeskrivningen med, som beskriver mer
ingående på vad beställarna önskade sig. Under första gruppträffen reflekterades det kring
aktivitetsboken, första tankar kring bland annat vad den skulle innehålla och hur den kunde
se ut. Tankar och idéer som kunde inkluderas i aktivitetsboken sattes ihop och de första
väsentliga riktlinjerna som dök upp under träffen var att aktivitetsboken skulle utvecklas för
barn i åldersgruppen 3–5 år. Denna avgränsning gjordes främst utifrån barns utvecklingsnivå
sett på kunskaper att läsa och skriva samt föreningens brist på material för barn under
skolåldern. Barn mellan 3–5 år kan möjligen inte ännu läsa men de har kompetensen att
kunna koncentrera sig längre och uppfattar vad de ska göra i aktiviteten vilket yngre barn
nödvändigtvis inte har. Barn i 6 års ålder har redan börjat utveckla mera språkkompetenser.
Första idéen kring aktivitetsboken var att den kunde ha utvecklats på sådant vis att resultatet
som fås av den ifyllda aktivitetsboken hade kunnat användas av professionella på exempelvis
ett daghem var barnet befinner sig. När det kom till själva aktiviteterna var tanken att det
skulle vara sådana som görs med hela familjen, barnet tillsammans med professionell samt
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barnet ensamt. En del av dessa idéer slopades dock vartefter det diskuterades kring vilka
resurser vi hade och hur omfattande arbete skulle göras. En annan tanke var att samla in eget
material på grund av den brist som fanns gällande forskningar av nyfamilj.
Vi hade även tankar kring att de svar och lösningar som kommer utifrån aktiviteterna kunde
vara ett sätt att samla material och information, som sedan kunde utveckla mer omfattande
aktiviteter samt få den information som behövs om nyfamilj. Dessutom kunde den också ha
varit som ett botten för pedagogen på daghemmet att prata med barnet ifall det finns tankar
om sin nyfamilj hen inte vill prata om med föräldrarna. Aktivitetsboken skulle i sådana fall
krävt en helt annorlunda forskning och mening bakom aktiviteterna som kanske inte stöder
nyfamiljen direkt. Vartefter arbetet framskred blev produkten ändå någonting som skulle
vara personlig för familjen som använder den. De första frågorna som arbetades kring, dök
upp i forskningarna och skulle fungera som stöd för aktivitetsboken. Inspiration hämtades
från litteratur kring barns välmående, hur ett barn kunde se sig själv i en nyfamilj och vilka
frågor som kunde fungera som stöd. De frågor som diskuterades i gruppen var hur min familj
ser ut, är vi annorlunda, vad gör vi med familjen, vilka känslor väcker familjen, hurdana
syskon finns det och blir någon utanför gemenskapen? Frågorna hjälpte med att gå vidare i
arbetsprocessen. Utifrån dem började mer specifik sökning av teorier och forskningar som
kunde stöda frågorna, olika metoder kunde hittas exempelvis inom småbarnspedagogiken.
Som följande skede i arbetsprocessen diskuterades det mera kring aktivitetsboken och
innehållet. Vi bekantade oss med Kääriäinens skilsmässoforskning samt Vilkkas och
Airaksinens bok kring funktionellt examensarbete för att få mera inspiration och idéer inför
arbetet. Under arbetsprocessens gång föreslog föreningen en idé om att göra aktivitetsboken
äventyrsbaserad. Först slopades den idén med tanke på brist av resurser, det skulle kräva
bland annat mer komplicerade tekniska kunskaper och grundlig planering. Senare kom idén
tillbaka att kunna integrera en del små äventyr i boken istället. Det finns en mus som
äventyrar genom boken och en djurfamilj som presenterar aktivitetsboken. Första prototypen
av aktivitetsboken innehöll ett antal djur som tagits från internet. Under en analys av den
första prototypen gjordes en konklusion att det fanns för många djur, ingen enhetlig riktlinje
samt att alla färger och former var olika vilket gav ett intryck att den kändes stökig. Boken
vidareutvecklades från denna till en idé att skapa enbart några djur och att illustrera dem
själva för att undvika copyright. Efter att första prototypen fanns tillhanda fortsatte analysen
kring vilka andra funktioner boken kunde innehålla. Det uppstod diskussion kring bland
annat inforutor, faktarutor och andra faktorer som skulle stöda aktivitetsboken för att vara
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mer logisk och enkelanvänd för familjen. En annan sak som beställaren hänvisade till under
arbetsprocessens gång var att övningar som behandlar känslor ska utvecklas på sådant sätt
att barnet inte fastnar i sina egna känslor utan att övningen eller aktiviteten ska ledas så att
känslorna behandlas och går att neutraliseras innan uppgiften är över.
Arbetet fortsatte med aktiviteterna, hur de skulle se ut och om de var passande för nyfamiljer.
Aktiviteterna varierar i bland annat vad målet är, var de utförs, med vem, hur och tid. Varje
aktivitet är kopplad till teori och metoder som stöder barns välmående. Direktiven till
övningarna ska vara tydliga och enkla. De ska formuleras kort så att användaren inte känner
att aktiviteterna känns svåra eller oöverkomliga. Eftersom barnen är med i varje aktivitet
skulle hela aktivitetsboken se lockande ut och formuleras på sådant vis att föräldrarna inte
känner sig pressade inför aktiviteten, som exempelvis om direktiven är för tunga och svåra.
Bokens funktion är att främja barns välmående men fungerar även för hela familjens
välmående. Familjer överlag kan ha hektiska tidtabeller och rutiner och vi ville hindra att
övningarna görs under press eller i all hast.

6.2 De etiska riktlinjerna
Som en etisk riktlinje i aktivitetsboken var utgångsläget ett genussensitivt perspektiv.
Genussensitivitet handlar bland annat om jämlikhet och rättvis behandling. Vi utgår ifrån att
skapa trygga miljöer och vara normkritiska. Det som valdes att göra i denna aktivitetsbok
var att försöka bryta ner olika tankesätt och arbetssätt som grundar sig på könsroller.
Samhället styr mycket hur man ser på olika kön, exempelvis att pojkar ska ha blåa kläder
och flickor rosa kläder, och ger ingen frihet för barn. Under arbetet med aktivitetsboken var
detta en tanke som dök upp när vi funderade kring figurer och ikoner. Vi ville inte använda
oss av stereotypa bilder. Därför konstruerades figurer utifrån ett koncept att de skulle vara
könsneutrala och så att säga fria för egna uppfattningar kring kön och identitet. Ett annat
viktigt perspektiv är att kunna bryta ner normer och lösta sig ifrån de fördomar som vållar i
samhället (Korhonen, 1998, ss. 70-71). För att jämföra skillnaden mellan en traditionell
familjeikon (Figur 1) och den som konstruerats (Figur 2) så har vi kunnat beakta
genussensitiviteten i vår aktivitetsbok.
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Figur 1 Traditionell familjeikon

Figur 2 Könsneutral ikon

6.3 Planeringen av aktivitetsboken
Någonting att tänka på och ha som mål då man planerar och gör sin produkt, som i detta fall
är en aktivitetsbok, är att försöka sträva till en produkt som står ut bland mängden andra
liknande. Produkten borde alltså vara speciell så att nyfamiljer specifikt vill ta i bruk den här
produkten. De främsta kriterierna för ett examensarbetes produkt är bland annat en ny form
av produkt, användbarhet inom den specifika målgruppen och miljön, enligt målgruppen
anpassat innehåll, samt mer estetiska aspekter som produktens sätt att tilltala men även hur
informationsrik och tydlig den är samt logik (Vilkka & Airaksinen, 2003, s. 53).
Aktivitetsbokens arbetsprocess innehåller flera olika steg. Först och främst att hitta all teori
och verktyg som metoder i att stöda barns välmående för att ha en stadig grund. Processen
fortsätter sedan med bland annat att planera aktiviteterna och bokens innehåll men även se
på hur boken ska se ut och vara uppbyggd. Alla delar har sina egna funktioner för att få en
användbar och tilltalande bok som familjer vill använda.
Aktiviteterna och övningarna som skapades under processen kom utifrån teorierna vi
uppsökt och metoderna som stärker barns välmående. Det arbetades kring aktiviteter som
kunde formuleras passande till aktivitetsboken. De främsta tyngdpunkterna var att de skulle
vara lätta att genomföra, stöda vårt syfte och inte ta så lång tid eller kräva andra resurser alla
nyfamiljer inte har. Utgångsläget var att familjen ska ha möjlighet att kunna göra alla
aktiviteter utan problem eller känna press. Vissa aktiviteter skulle vara mer tidskrävande och
andra korta med avsikt för att få variation. I samma tankebana ville vi också därför ha
blandade uppgifter som görs med familjen både utomhus och inne. Vem som gör övningarna
eller aktiviteterna fanns tankar om att hela familjen gör tillsammans, barnet ensam eller
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barnet med en vuxen. Slutsatsen blev i alla fall att barn i ålder 3–5 inte kan helt och hållet
göra någon aktivitet helt ensam utan behöver alltid en förälder eller ett äldre syskon med.
Beslutet blev att göra aktiviteter som familjen gör tillsammans eller barn med en vuxen. I
aktivitetsboken finns även en källförteckning av använd teori ifall familjen vill bekanta sig
med teorierna som ligger bakom övningarna eller aktiviteterna. På varje uppslag av en
aktivitet i boken finns också en fotnot där det finns direkt källan till fakta som presenterats i
faktarutan.
Genom att göra materialet intressant så kan man fånga uppmärksamheten av den person som
använder sig av materialet. Nya aktiviteter kan bli intressanta om de är anknutna till tidigare
intressen hos personen. Intressen får nya saker att vara mer tilltalande och lockande.
(Anderson, Shirey, Wilson, & Fielding, 1984, ss. 24-25; Silvia, 2019, ss. 160-161.) Färger
kan ge emotionella element i bilder och böcker. Varma färger som röd och gul kan framkalla
spänning medan kalla färger som grön och blå kan skapa lugn. (Kulesza, o.a., 1999, s. 148.)
Bilder kan kommunicera och tilltala allt från småbarn till ung-vuxna. Som vilken annan bok
så kan bilderböcker utvidga den unga läsarens bakgrund för erfarenheter, deras litterära och
estetiska intressen. Bilderböcker kan även utvidga smak och preferenser genom att ge en
variation av sensoriska bilder, ställföreträdande erfarenheter, handling, karaktär och teman.
(Cianciolo, 1997, s. 1.) Bilderböckers berättelser kan gå från omslag/pärmen fram till sista
sidan av boken. Vänster och höger sida i böcker ska helst utgöra en helhet. Uppslagen kan
fungera som en helhet. Med hjälp av pageturners skapar man en stämning som gör att läsaren
vill fortsätta vända blad och se vad som händer i nästa uppslag. Det kan handla om små
detaljer. Pageturners kan jämföras med cliffhangers i romaner. Dessa pageturners
förekommer ofta i flik-böcker (luckor). Figurer som inte nämns i berättelsen men ändå lever
sitt eget liv i boken kallas syllepser. Man kan se syllepser i till exempel Sven Nordqvists
böcker om Pettson och Findus där murklorna lever sitt eget liv men ändå påverkas utav
händelserna i boken. Med många visuella detaljer så kan man få den primära historien att
tappa sin betydelse i boken för att bilderna har mer händelser i sig som är intressantare.
(Nikolajeva, 2000, ss. 63, 74, 81, 226, 228.)
Huovinen (2003, s. 21) hänvisar till Heinimaa som anser att bilderböcker fungerar som
estetisk pedagog, hon kallar det till barnets första besök på ett konstgalleri. Genom
sagobilder bekantar sig barnen med det illustrerade språket; färger, former och streck. Bilder
tilltalar barns sinnen, uppfattningsförmåga och inlevelseförmåga. Bilder kan påverka stort
hur länge ett barn trivs ensam med boken. Bilder kan fungera både med text och ensam som
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element. Syllepser finns i till exempel Mauri Kunnas böcker med geten Herra Hakkarainen
(sv. Herr Getlund) som går i sömnen och äventyrar i böckerna från första till sista sidan. En
annan karaktär som fungerar på samma sätt i Kunnas böcker är Hämähäkki-Heikki (sv.
Svenne Spindel). Dessa har ingen del i själva sagan men de skapar en viktig stämning och
trivsam atmosfär. Huovinen (2003, s. 27) refererar till Tuunanen som anser att för barn är
bildernas innehåll viktigt, inte det konstnärliga genomförande. Enligt Laukka (Huovinen,
2003, s. 27) är önskan att få höra sagan och se på bilderna om igen ett tecken på att bilderna
och sagan haft en stor betydelse. Bildernas funktion är att skapa intressanta och trivsamma
böcker, ibland även pedagogisk upplevelse. (Huovinen, 2003, ss. 21, 23, 25, 27-28.)
Vi funderade även kring familjens reflektioner som uppstår efter en aktivitet. Därmed lades
några tomma rader efter varje aktivitet så att familjen kan skriva anteckningar och tankar
kring vad de upplevt under och efter aktiviteten. På det viset kan familjen blicka tillbaka på
övningen, eller göra en anteckning att det här fungerade inte bra eller kanske denna aktivitet
var rolig och så vidare. Tanken är att man ska kunna ”klotta” i boken så den även fylls med
känslor och tankar och faktiskt känns som en personlig process man gör med hela familjen,
och kanske blir som en dagbok.
Efter att aktivitetsboken är avklarad och alla uppgifter gjorda kunde det vara roligt att
familjen kan belöna sig själva för att det klarat av alla aktiviteter. I slutet av aktivitetsboken
tillades det ett diplom för familjen att kunna riva/klippa ut ur boken och exempelvis hänga
upp i sitt hem som ett minne. Samtidigt betyder det även att de spenderat en hel del tid
tillsammans som en nyfamilj vilket kan ses som en positiv aspekt. Genom aktiviteterna har
de även fått lära känna varandra bättre. Att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål, att
få diplomet, kan vara en motiveringsfaktor för familjen att vilja få ihop en fungerande familj.
Boken är tänkt som en process, där uppgifterna inte behöver göras i en viss ordning, men att
den stärker familjen på olika sätt. En annan tanke var också att aktivitetsboken kunde göras
i flera upplagor, volym 1 och 2 och så vidare, där följande upplaga skulle ha andra mål eller
med fördjupade övningar, eller för en helt annan åldersgrupp. Familjen kunde igen ha ett
nytt diplom att lägga upp på väggen. Detta kunde fungera som motivation i familjen,
speciellt de som är tävlingsriktade, att göra flera upplagor.
Mot slutrakan av arbetet på aktivitetsboken bestämde vi att fokusera på några sidor att göra
relativt klara. Från början var det redan självklart att en helt klar produkt blir det inte
eftersom vår aktivitetsbok enbart fungerar som en prototyp för att visa olika idéer. Fokus låg
på de några sidor som ska visa för beställaren och andra hur en så kallad färdig produkt
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kunde se ut ur olika synvinklar och temaidéer. Sidorna som är ”färdiga” är pärmbladet med
tomma sidan som kommer följande, inledningen och ikonernas betydelse, övningarna där
nolla nuet, beskriv din känsla, känslokorten finns på.

6.4 Layout
Aktivitetsboken är exakt ingen bilderbok även om vi skapar bilder till den. Utgångspunkten
var att boken skulle intressera barnen även om de inte kan läsa. Bilderna stöder inte
aktiviteterna utan finns som en egen del i boken för att få materialet att vara mer intressant
för barn och familjen. När det kommer till hur produktens layout, ska den vara tilltalande för
att nyfamiljer ska vilja använda produkten. De visuella delarna skulle vara något som lockar
användarna, föräldrarna med sin enkelhet samt barn med hjälp av färger och figurer. För att
hålla aktivitetsboken inspirerande och öka intresse för barnet funderade vi kring att införa
små äventyr i boken. Det uppstod ett sorts utkast av aktivitetsboken som lades ihop för att
kunna synliggöra vad som behövs arbetas med och hur den kunde byggas upp på ett logiskt
sätt.
En del teori uppsöktes innan den andra, nuvarande, prototypen konstruerades. Det var viktigt
för att kunna hänvisa till varför vissa val gjordes och på ett visst sätt. En del av den lästa
teorin har också fungerat som inspiration. Några detaljer som ändrades från den gamla
prototypen till den nya var bland annat färgerna, former och figurer, enkel-sidig blev istället
dubbelsidig samt stående till liggande. Boken bestämdes att vara dubbelsidig för att göra
orienteringen av boken lättare. På ett uppslags ena sida skulle det stå fakta inför övningen
och finnas tankebubblor för att hämta lite information om aktiviteten. Bubblorna skulle
innehålla en kort introduktion till övningens mål samt vad för material som aktiviteten
kräver. Själva övningen/aktiviteten skulle stå på andra sidan av samma uppslag. Då boken
är dubbelsidig och liggande så passade all text och bilder bättre in, detta var även en
konklusion som gjordes efter den första prototypen och ansågs vara mer fungerande. Den
nya prototypen fick en genomgående färgskala, detta medförde att den såg bättre ut och det
blev lättare att läsa texten. Formerna och figurerna var genomgående och bildar en helhet.
Vi fick också en önskad effekt genom att använda samma färger, figurer och former genom
hela boken.
Vi valde att använda orange och blå för de är kontrastfärger samt att använda ena som ljus
och andra som mörk för att få mer kontrast och att de ska stöda varandra/stå ut bättre.
Egentligen blev det uteslutningsmetod med kontrastfärgerna för att röd och grön ofta
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förknippas med julen, medan lila och gul är mer en halloweenfärgs kombination. Valet att
använda starka och klara färger blev för att barnböcker ofta har sådana, väldigt sällan som
man ser en barnbok använda många olika nyanser av färger. Det valdes att använda samma
former och färger på alla sidor i aktivitetsboken för att få den att vara mer sammanhängande.
När det diskuterades kring djuren som skulle framkomma i aktivitetsboken togs det ett beslut
att var och en i gruppen skulle bestämma över en figur som representerar hen själv och rita
en prototyp av den. Beslutet togs också för att undvika användning av färdiga djur och figurer
som kunde ha copyright. Resultatet blev en räv, en pingvin och en koala. Djuren illustrerades
av Nette Johansson, en av skribenterna i detta examensarbete, för att passa och användas i
aktivitetsboken. Dessa figurer skulle bli presenterade som en familj i aktivitetsboken. Djuren
skiljer sig från varandra, vilket kan jämföras med att nyfamiljer och medlemmarna i familjen
är väldigt olik varandra men ändå kan de ha en fungerande familj Djurfamiljen som
konstruerades berättar om aktiviteterna och illustrerades så att de inte har något visst kön
eller viss ålder utan kan tolkas av varje användare olika. I samband med planeringen av
djuren funderade vi kring de etiska aspekterna valde därför att göra djuren könsneutrala.
Det som är skrivet om syllepser och pageturners stöder vår idé om den lilla musen som
äventyrar och gömmer sig på varje sida. Mauri Kunnas spindel som äventyrar i varje saga,
var något som togs till inspiration och idé för att bearbeta och konstruera den nyfikna musen.
Inspirationen till musens utseende kom från ett kramdjur. Möss är små nyfikna djur som kan
gömma sig bra, vilket var passande med tanke på idén om att gömma ett djur på varje sida
av aktivitetsboken. Sökandet av musen introduceras i inledningen. Beroende på var musen
är gömd så gör den olika saker; som till exempel då den är under vatten så har den snorkel,
för att ge variation i bilderna. Tanken med musen var att det ska ge en rolig effekt och göra
boken spännande så barn och föräldrar tillsammans eller barnet på egenhand vill bläddra
vidare och se vad musen har hittat på i nästa uppslag.

7 Innehållet i aktivitetsboken
I detta kapitel presenteras de aktiviteter som resulterat från de bearbetade teorierna och
metoderna. Dessa är de konkreta resultaten som vi i examensgruppen formulerat som
övningar och omvandlat passande arbetets ämnesområde passande vårt syfte och våra
frågeställningar. Här finns aktiviteter från att skapa en lugn stämning till att vara konstnärlig
men även att röra på sig utomhus. Varje aktivitet har en koppling till barnets och familjens
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välmående. Aktiviteterna eller övningarnas namn skrivs i kursiv för att synliggöras enklare
för läsaren.

7.1 Lugnande stämning och känslohantering
Inför varje övning behövs en lugnande stund där familjen kan lägga undan det som de sysslat
med och samlar ihop ett sorts lugn för att övningarna eller aktiviteterna ska få en bra
utgångspunkt utan stress. Mindfulness har bra övningar som stöder människan med att hitta
ett inre lugn och att kunna koppla bort yttre faktorer som påverkar ens känslotillstånd. I
Bilaga 3 sidan 3–4 finns övningen Nolla nuet som fungerar som en sorts nollställande övning
inför alla aktiviteter. Medveten närvaro beskriver bra vad övningen ska medhämta för att
familjen kan dra bästa nytta som påverkar allas välmående (Pietikäinen, 2014, ss. 137-138).
Anknytningsrelationer formas i samverkan med andra människor och dessa relationer
förstärks när familjen gör saker tillsammans och de gör dem närvarande. Förutom att alla
övningar stärker samvaron så är de viktigt att inställningen till alla aktiviteter som görs hålls
med en medveten närvaro. (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012, ss. 69-70.) De utmaningar
som kan uppstå i nyfamilj är exempelvis att det bildas en klyfta mellan olika
familjemedlemmar, biologiska och bonus, och kan skapa känslor av utanförskap. Eftersom
en nyfamilj kanske ännu söker sin nya identitet kan redan små mindfulness övningar som
görs tillsammans påverka dynamiken i familjen. (Papernow, 2014, ss. 5-6.)
Det finns olika sorters känslobilder som har använts av professionella i social- och
hälsovården i olika situationer med hjälp av olika metoder. Dessa bilder kan användas på
olika sätt för att främja kommunikationen i familjen genom att lyfta fram viktiga känslor i
olika sammanhang. Barn i ålder 3–5 utvecklar ännu sin självkontroll att reglera och bearbeta
sina känslor och att kunna lägga ord på dem eller få tillhanda bilder som förklarar dem
hjälper familjen tillsammans att kunna lösa utmanande situationer (Kimber, 2009, ss. 2728). Genom att kunna använda bilder som verktyg är det enklare att kunna kommunicera
med barnen om olika känslotillstånd och vad de innebär. Det är viktigt att föräldrar tar del i
dessa aktiviteter på ett positivt sätt att de inte skapar negativa känslor för barnen. (Holmsen,
2005, ss. 13-15; Cullberg Weston, 2007, ss. 173-174.) Det finns även ett begrepp som
känslokommunikation, det är en ömsesidig kommunikation mellan barn och omgivning som
utvecklas ifrån olika känsloreaktioner. Hur vi reagerar på andras känslor och vad vi tolkar
utifrån andra är en komplex kommunikativ interaktion mellan olika individer. Beroende på
hur barnets känslohantering är och hur den besvaras av andra kan däremot påverka barnets
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själv-känsla. Självutveckling är en process som beskrivs utifrån en utvecklingspsykologisk
teori och beskriver dessa ömsesidiga relationer mellan barn och känslokommunikation.
Främst handlar det om samvaro och samspel, samtal och sammanhang som barnet behöver
för att kunna utveckla sin känslohantering samt förstå de känslor och reaktioner de upplever.
Bateson beskriver också i hans kommunikationsteori hur samspelet mellan budskap och
gensvar påverkar relationer som helhet, hur det är en dynamisk process (Brodin & Hylander,
2002, s. 29; Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth, & Holmberg, 2010, ss. 112-114).
De utmaningar som kan uppstå i en nyfamilj är exempelvis att vissa känslor blir undantryckta
på grund av resurserna under separationer eller olika krissituationer som uppstått. Det kan
finnas svårigheter kring tillit och barn kanske känner att de inte kan uttrycka sina känslor.
Om det skett stora omändringar under en kort tid kan det helt enkelt vara att det inte funnits
tid att kunna bearbeta vad som skett, varför och kunnat bearbeta känslorna som uppstått
(Lipponen & Wesaniemi, 2005, ss. 27-28). Genom att barnet övar på sin känslohantering
och kan lägga ord eller bilder på sina känslor kan barnet få stöd med att utveckla sin
emotionella intelligens samtidigt som det skapar en starkare samhörighet och samvaro med
familjen (Kimber, 2009, ss. 27-28). När barn känner att de får stöd och betydelsefull samvaro
med sin familj ökar det även resiliensen hos barnet. En familj som kan ge en trygg samvaro,
god omsorg och goda relationer ger positiva effekter på barnets psykiska utveckling. (Borge,
2011, ss. 78-79.)
De olika aktiviteterna som presenteras i aktivitetsboken ska stöda barnet att kunna lägga ord
eller bilder på sina känslor, att kunna hantera dem samtidigt som de skapar en gemenskap
mellan barn och föräldrar. De är även stöd för föräldrar i utmanande situationer barnet går
igenom en sorts känslodjungel. Istället för att försöka beskriva olika känslor för barnet kan
man göra en övning där barnen kan själv bilda en sorts uppfattning över sin känsla.
Övningarna kan göras efter ett känslomässigt utbrott eller som en vanlig övning där man
funderar kring olika känslor. Beskriv din känsla (Bilaga 3, s.5–6) är en övning vars mål är
att man ska lära sig att man inte är sin känsla, det vill säga känslan berättar inte vem jag är,
och att bekanta sig med sina egna känslor. Denna övning stöds även genom konst om barnen
har lättare att uttrycka sig genom sin konstnärliga sida. En annan övning simuleras ifrån
bilder där en figur har olika känslor eller så kan man rita på tomma former/siluetter egna
känslor (se Känslobilder, Bilaga 3 s.7–8). Den fungerar som en övning att stärka
familjedynamiken genom att gå igenom olika känslor, hur alla individer i familjer känner för
varandra och främja kommunikationen. Barnet får stöd i delaktighet och minskar på stress
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och en känsla av utanförskap. Fantasiresa till ditt inre (Bilaga 3, s.9–10) är en övning vars
mål är att förstå hur tankar, känslor, beteende och kroppsspråk påverkar ömsesidigt
sinsemellan. Barn utvecklas utifrån olika komponenter som rörelse, erfarenhet, reglering och
bearbetning. Rörelsekomponenten behandlar de kroppsspråk vi har exempelvis. Alla dessa
påverkar varandra och genom att kunna identifiera sina känslor, kontrollera dem och påverka
dem utvecklas barnets emotionella intelligens. (Holmsen, 2005, ss. 13-23; Kimber, 2009, ss.
18-19,23; Pietikäinen, 2014, ss. 137-138; Latham & Ewing, 2018, s. 78.)

7.2 Mellan två hem
De utmaningar som kan uppstå i samband med separationer i kärnfamiljer är acceptansen
och bearbetningen av separationen. Det är viktigt att barnet förstår varför en separation
uppstått, vad de medför och att det kan uppstå stress och svåra känslor i samband med att
det uppstår två olika hem. Det är också viktigt att inte pressa ett barn att diskutera innebörden
eller känslorna det medför. Det kan kräva tid och barnet ska få ta den tid hen behöver.
(Mäkijärvi, 1995, ss. 19-21; Poijula, 2016, s. 269.) När man utgår ifrån olika hem och hur
situationer kan se ut på olika sätt stöder vi oss av KASAM teorin som består av tre olika
komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I följande övningar försöker vi
uppnå en balans mellan dessa olika komponenter för att styrka barnets välmående och stöda
barnets utveckling att kunna hantera motgångar och därmed stärka resiliensen. Barnet kan
behöva förstå varför hen har olika hem vilket faller in på att kunna begripa situationen som
den är och varför (Papernow, 2014, ss. 6-7). Genom att kunna formulera en sorts begriplighet
kan man fundera kring hur barnet kan påverka situationen om det är något som känns svårt
eller tokigt. Eftersom andra övningar ska utveckla barnets förmåga till känslohantering ska
dessa övningar ge en möjlighet för barnet att märka att hen kan påverka hur man kan reagera
på vissa saker och inte är ett offer för de omständigheter som uppstått. Barn hittar en
meningsfullhet i de nya familjerollerna och ser möjligheterna i en nyfamilj och att kunna ha
två hem när man först tar itu med de andra delarna. (Antonovsky, 1991, ss. 70-71; Kimber,
2009, ss. 27-28.) Tid och kontinuitet är någonting som behövs för ett barns ska kunna skapa
trygga och pålitliga anknytningsrelationer och de relationerna inkluderar alla hem. Barnen
behöver uppmärksamhet och god kommunikation för att de olika hemmen ska kännas trygga.
(Broberg, Hagström, & Broberg, 2012, ss. 69-70.) Förutom att barn så att säga klargör sina
olika hem har även de gamla som nya syskonrelationerna en stor inverkan på barnets
välmående. Om det i samband med en nyfamilj kommer bonussyskon kan detta upplevas
som en positiv upplevelse men de kan även vara svårt för ett yngre barn att förstå hur
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relationerna mellan syskon och olika hem, speciellt om det föds nya syskon. (RitalaKoskinen, 2001, ss. 156-159.)
De övningar som formulerats är till för att kunna synliggöra hur barnen upplever sina olika
hem. I övningen Rita mina olika hem (Bilaga 3, s.11–12) finns både ett färdigt botten där
barnet kan rita de människor som bor i de olika hemmen eller så kan barnet rita egna hem.
Tanken är att föräldrarna ska kunna se hur barnet upplever sina hem ifrån barnens synvinkel.
Den här övningen kan även göras flera gånger för de kan ju också ändra utseende i barnets
upplevelse. Problem blomman (Bilaga 3, s. 13–14) är kopplat till temat om olika hem för att
kunna synliggöra för barnet var problemet ligger om det har med de olika hemmen att göra,
resorna, vistelsen, syskonavundsjuka eller dylikt. (Ritala-Koskinen, 2001, ss. 160-161.)
Övningens mål är att kunna lösa konflikter med barn, hjälpa dem att hantera svåra situationer
och samtidigt utveckla barnens kompetenser att kunna bearbeta sina känslor och utnyttja
dem mot en god emotionell intelligens. (Kimber, 2009, ss. 27-28.) Det kan uppstå händelser
som vi inte kan påverka som exempelvis när barnet ska resa mellan sina två olika hem eller
föräldrarna inte kommer överens. I sådana situationer kan det vara bra att göra lite
tankearbete och hitta ord till vad vi känner. Med hjälp av denna problem-blomma kan man
diskutera problemsituationer och de reaktioner de kan hämta med sig. Det är viktigt att
föräldern kan behöva en längre tid att kunna bearbeta olika situationer och att även sorgliga
saker hör till. Barnet behöver också bekräftelse att det är normalt att reagera på olika sätt.
När en situation uppstår kan man ta fram denna blomma och diskutera tillsammans med
barnet i olika steg och försöka hitta en förståelse eller lösning till den. (Brodin & Hylander,
2002, s. 29; Lundsbye, Sandell, Währborg, Fälth, & Holmberg, 2010, ss. 112-114.)

7.3 Delaktighet och kommunikation
Barn vill gärna ha nära relationer i en familj. De kan ha svårt att acceptera bonusföräldern
eftersom det känns för främmande. Biologiska förälderns fokus på barnet kan också minska
i och med den nya vuxna i familjen. Bonusföräldern kan också känna utanförskap för att
relationen mellan barnet och biologiska föräldern är så stark. Att barnet spenderar tid på
tumanhand med endera biologiska- eller bonusföräldern stärker relationen mellan dem. Det
är viktigt att som vuxen lyssna på och finnas där för barn, samt att visa empati och försöka
förstå barnet via dennes synvinkel och erfarenheter. (Papernow, 2014, ss. 6-7; Pylyser,
Buysse, & Loeys, 2018, ss. 500-503.)
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Övningen (Se Spendera tid, Bilaga 3 s. 15–16) går ut på att man spenderar tid med barnet
och fokuserar bara på barnet. Man kan göra övningen flera gånger och eventuellt föra in det
som en sak man gör varje vecka tillsammans med barnet. Övningarna kan göras av vilken
vuxen som helst. Eftersom övningarna har en grund i anknytnings teorin så bygger dessa
övningar en bättre relation med den vuxna som barnet gör övningen med. Konst ger barn en
möjlighet att uttrycka sig, i vissa fall bättre än genom tal. Konstverken som barn gör ger en
möjlighet för de vuxna att diskutera svårare och mer komplexa ämnen med dem. (Latham &
Ewing, 2018, s. 78.) Konst kan också vara ett sätt för barn att bearbeta minnen eller
händelser. Genom att spendera tid tillsammans med barnet så kan man utveckla en ”varm”
och stödande relation. (Lee & Wright, 2017, ss. 76-79.)
Barn kommunicerar på ett annat sätt genom lek, lek ger också möjlighet till att bearbeta
oroande och traumatiska händelser. Lek ger den vuxna en möjlighet att stiga in i barnets
upplevelser. Full uppmärksamhet och engagemang är det terapeutiska med lekterapi.
(Drewes & Bratton, 2014, ss. 18-19.) Genom spontan lek kan de uttrycka sig bättre, barnet
behöver själv ha tagit initiativ till den spontana leken (Landreth, 2012, s. 9). En ökning i
upprätthållandet av uppmärksamhet sker då barn leker med en vuxen. Förbättrad
problemlösning i lek och växande känsla av kunskap, skicklighet och själveffektivitet ökar
också då vuxna leker med barn. Det viktigaste resultatet utav barn-vuxen lek är att barnet lär
sig att det är viktigt och älskat. Barnets utveckling av resiliens och välmående är grundat i
relationen som utvecklas då den vuxna är engagerad i barnets spontana lek. Principerna för
theraplay kommer från anknytningsteorin. (O´Connor, Schaefer, & Braverman, 2016, ss.
138, 165.) Med en god anknytning kan barn forma samt upprätthålla hållbara och långvariga
relationer med andra. Barn lär sig om sig själv och om andra samt hur barnet ska reglera sina
känslor genom anknytningen. (Colmer, Rutherford, & Murphy, 2012, ss. 17-19.)

7.4 Utomhusaktivitet och gemenskap
Att vara utomhus har visat sig ha olika fördelar på människans välmående. En del befintlig
forskning antyder på att barn mår bra då de får vara ute i friska luften. Sinnena stimuleras ute
i naturen för att inte tala om hur mycket rum det finns för användning av kreativitet och
fantasi. (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström, & Öhman, 2011, ss. 18, 20-21, 23, 25, 36,
43-44, 62-63, 96; Folkhälsan, 2019) Övningarna Gör en familjetavla av naturmaterial och
Skapa en egen hinderbana erbjuder rum och frihet för barn och hela familjen att använda
kreativitet och fantasi. Tanken bakom aktiviteterna och målet är att familjen ska göra något
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tillsammans, främja kommunikation och samarbete men framför allt att ha roligt tillsammans
som en enhetlig familj. För en nyfamilj kan aktiviteterna bidra till att familjemedlemmarna
lär känna varandra bättre. Närhet kan vara bristande och då är det bra att fokusera på
utmaningar som kommunikation och öppenhet i familjen. Barn kan ha svårt att acceptera en
ny vuxen, syftning på bonusförälder, förrän de lär känna varandra bättre. Barn kan även
uppleva känslan av utanförskap då biologiska föräldern plötsligt fokuserar sin
uppmärksamhet på andra. Gemensam tid, speciellt roliga stunder, har visat sig stärka
relationer i familjen och öka på känslan hos familjemedlemmarna att känna sig okej i den
nya familjeformen och att man hör hemma där. Roliga aktiviteter tillsammans med familjen
ger upphov till positiva resultat inom familjedynamiken. Det man gör tillsammans behöver
inte vara stor artat, känslan att höra till en familj kräver inte mycket. Den delade
gemensamma vardagen visar sig för många stärka känslan mest. (Papernow, 2014, ss. 6-7;
Pylyser, Buysse, & Loeys, 2018, ss. 499, 500-503.) Aktiviteterna kan även inverka på hur
barn ser på sina bonussyskon/halvsyskon (från negativ till positiv) och stärka deras relation
(Ritala-Koskinen, 2001, ss. 106, 156, 158-159.)
Gör en familjetavla av naturmaterial (Bilaga 3 s. 17–18) går kortfattat ut på att hela familjen
är utomhus och samlar valbart naturmaterial för att sedan kombinera det med annat
pysselmaterial. Aktiviteten ger plats för kreativitet, fantasi, konstnärlighet, samarbete och
samhörighet. Konstverket som görs tillsammans ger möjlighet för barn eller hela familjen
att prata om känslor, tankar eller frågor relaterade till familjesituationen. Konst är för många
barn ett sätt att uttrycka sina känslor på ett annat vis än via enbart diskussion. En del barn
anser det är enklare att prata om ämnen, åtminstone svåra eller känsliga, via konstverk.
(Latham & Ewing, 2018, s. 78.) Öppen kommunikation om känslor och tankar bidrar till
familjeresiliens. Familjeresiliens innebär att familjen tar tag i problem och försöker lösa dem
oberoende lätta eller svåra samt gör de förändringar som behövs för att kunna enklare möta
nya utmaningar. Familjen stöder och satsar på fungerande kommunikation och interaktion
vilket hjälper familjen att hantera problem tillsammans. (Antonovsky, 1991, ss. 70-71;
Davidsson & Juslin, 2016, s. 36.) Tavlan är en konkret vision, kan åtminstone vara till hjälp
för barn med starkare visuell sida, över vem som anses höra till nyfamiljen eller var man
själv befinner sig. Att hitta sin egen plats och roll kan vara tidskrävande. Alla har olika tankar
om vad eller hur en familj ska se ut. Samhället kan påverka men också ge iver till att försöka
få känslan av en riktig familj. Nyfamiljer har ofta motivation att försöka uppnå en normal
familjebild vilket ger kraft till processen att fungera som en enhetlig familj. Nyfamiljer bildar
sin egen nya familjeidentitet. Tålamod, humor, nyfikenhet för framtiden är sådant en
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framgångsrik familj tar med sig i processen i att lära känna varandra och sin plats i familjen.
(Papernow, 2014, ss. 6-7.)
Övningen Skapa en egen hinderbana (bilaga 3 s. 17–18) går ut på, som namnet säger, att
familjen hittar på en egen hinderbana med valfri rekvisita och plats med tanke på att alla inte
har tillgång till samma miljö eller redskap. Hinderbanan innehåller olika delar som bidrar
till ökad hälsa, fysisk utveckling och tränar motoriken. Konfliktförmåga och samarbete ökar
i samband med förtroende. Att vara utomhus och göra aktiviteter tillsammans bidrar till en
social situation som ger upphov till kommunikation. (Mårtensson, Lisberg Jensen,
Söderström, & Öhman, 2011, ss. 25, 36, 43-44, 62-63.) Genom lek förekommer
kommunikation mellan barnet och sitt inre samt till andra i närmiljön (Drewes & Bratton,
2014, ss. 18-19). Hinderbanan med sina olika övningar kräver en interaktion mellan
familjemedlemmarna för att de ska kunna klara av dem. En interaktion ökar på chansen att
familjemedlemmarna lär känna varandra via en positiv situation. Hinderbanans olika delar
övar även på kunskapen att lita på varandra vilket har med kunskapen att skapa nya
anknytningsrelationer. (Broberg, Hagström, & Broberg, 2012, ss. 64-66.)

8 Kritisk granskning
Fokus i arbetet ligger på barns välmående i nyfamilj och hur man kan stöda dem. Arbetets
produkt är en aktivitetsbok för barn i åldern 3–5 som lever i en nyfamilj. I kapitlet granskas
källorna, tillförlitligheten, innehållsanalysen, validiteten, strukturen, avgränsningarna och
resultatet utifrån ett kritiskt perspektiv. Vid kritisk granskning ska utgångspunkter och
antaganden ifrågasättas. Påståenden som saknar stöd eller källa ska kritiseras. Man ska göra
en jämförelse av olika forskningars resultat och helheten ska bli en bedömning. (Bell, 2016,
s. 117.)
Syftet med arbetet var att utveckla en aktivitetsbok för att främja barns välmående i nyfamilj.
Arbetets syfte besvaras genom det material och den kunskap som har erhållits under
arbetsprocessen. Arbetet har även genomförligt besvarat frågeställningarna vilka faktorer
som påverkar barns välmående i nyfamilj samt med vilka metoder familjen kan tillsammans
stärka detta. Avgränsningen diskuterades i gruppen till en viss ålder samt inom områden som
ansågs passande till en lättanvänd aktivitetsbok. Därav blev fokuset på känslohantering,
delaktighet och samhörighet inom temat välmående hos barn och familj.
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Rubrikerna i arbetet har under skrivprocessens gång förändrats och omformulerats flera
gånger. Rubrikerna som sedan slutligen fastställts har gjorts övergripande och så detaljerade
som möjligt för att motsvara innehållet i kapitlen. Arbetets olika delar har även flyttats under
arbetsprocessen för att synliggöra den röda tråden i arbetet. Arbetet följer en ordning där vi
först behandlar utmaningar och forskningar för att sedan kunna angripa de väsentliga teorier
som krävs för att hitta passande stödformer. Efter teoridelen har vi behandlat ämnesområdet
kring de metoder som kunde användas för att stöda barns välmående. Arbetsprocessen, som
följder därefter, tar upp hur arbetet framskridit till en produkt, i detta fall en aktivitetsbok för
barn i nyfamilj. Resultat delen behandlar hur aktiviteterna och övningarna sammanfattats
och förankras i teorier och metoder som presenterats tidigare i arbetet. Ordningen anses
logisk för att kunna klargöra för läsaren alla steg som tagits i arbetet.
Vi valde att söka material och metoder som skulle stöda vårt arbete gällande barns hälsa och
välmående från småbarnspedagogik, där var det enkelt att hitta tillförlitliga källor. Det har
forskats en hel del kring småbarns välmående men de tangerade inte nyfamiljer och deras
utmaningar. Arbetet krävde en hel del genomgående tolkning av resultaten från
forskningarna som upphittades samt ur litteraturforskningen hur de går att anpassa till
nyfamilj. Vi försökte därmed istället få en större variation av källor som stöder de tolkningar
vi fattat fram i arbetet. För att analysera den data som samlats till arbetet har en modifierad
innehållsanalys gjorts av litteraturöversikten. Metoden ansågs vara mest lämplig då
mängden data var omfattande, tangerade vissa delar av arbetet och sträckte sig över flera
forskningsområden.
En del forskning och litteratur som hittats lämnades bort för att ta med enbart sådana som
tangerade nyfamilj på ett eller annat vis. Teorimässigt blev de teorier som tas upp i arbetet
sådana som stöder varandra i en viss grad. Teorierna hade kunnat vara av större variation
och stöda från flera olika aspekter medan de nu i arbetet blev ganska jämlika och likartade.
De flesta teorier inom välmående har samma utgångspunkter eller bakgrund vilket var en
orsak att teorierna stöds av varandra.
Under arbetets gång har det tagits hänsyn till forskarna och deras forskningsresultat ur etisk
synvinkel och enligt god praxis. Allt som inkluderats i arbetet har hänvisningar till teoretiska
grunder och pålitlig forskning. De forskningarna och resultat som tagits i beaktande i arbetet,
redan under avgränsningen, har granskats noga för att passa arbetets syfte. Teorierna är
förankrade till flera källor för att skapa större pålitlighet och tangerar varandra i samtliga
temaområden. Den process som gruppen följt i informationssökningen har varit enhetlig och
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mångsidig för att kunna göra nödvändig avgränsning av arbetet, men ändå få ett
vetenskapligt underlag. Arbetet innehåller alltså inte egna forskningar utan enbart tidigare
gjorda forskningar och resultat.
De etiska aspekterna som synats genom hela arbetet var val av vissa ord samt att medvetet
lämna bort andra. Skilsmässa var en benämning vi funderade kring i gruppen och hur den
ställs gentemot nyfamiljer. Därför valdes det att genomgående använda ordet separation
eftersom bakgrunden till en nyfamilj kan även ha utgångspunkt ifrån en separation utanför
äktenskap. Andra exempel på ordval var att istället för styvförälder välja att använda ordet
bonusförälder och istället för styvsyskon bonussyskon. Eftersom vårt arbete skulle stå för
stöd och välmående ville vi avsiktligt använda oss av begrepp med positiv ton vilket
fungerade som en etisk regel genom hela arbetet.
Aktivitetsboken är riktad till barn i åldern 3–5 eftersom det var en åldersgrupp det inte fanns
material för enligt beställaren, men även ur en synvinkel på barns utvecklingsnivå. I början
var aktivitetsboken också tänkt vara ett stöd för professionella inom småbarnspedagogiken
som bas för diskussioner med barnet. Daghemsgrupper är ofta indelade enligt åldern på barn,
exempelvis 3–5 åringar finns i samma grupp. Senare slopades idén kring att professionella
skulle vara inblandade men åldersgruppen kändes relevant med tanke på utvecklingsnivån.
Aktiviteterna för aktivitetsboken är korrelerade till teorin och metoder som ska stöda barnet.
Det finns variation på övningarna men utgångspunkten är samma, stöda barnets välmående
i nyfamiljen. Övningarna skiljer sig från varandra på bland annat var den utförs, med vem,
behöver man redskap och hur länge. En del av aktiviteterna är påhittade av skribenterna
medan en del är inspirerade eller smått modifierade av redan befintliga övningar.
Djuren i aktivitetsboken kom från idéen att undvika copyright men samtidigt göra något
originellt. Varje djur representerar varje skribent. Djuren bildar också en familj, eftersom de
alla är olika kan det tolkas som en nyfamilj. I skapandet av djuren fanns könsneutralitet som
baktanke. Det ska inte gå att skilja på att djuren är av ett visst kön utan läsaren får själv anta
ifall hen så vill. Könsneutralitet var även en etisk tanke.

9 Slutdiskussion
Nyfamiljer var ett begrepp som inte alla i arbetsgruppen stött på tidigare. För att kunna förstå
innebörden av begreppet krävdes en del sökning inom ämnet innan man kom igång med hela

36
arbetet. Personliga erfarenheter var någonting som kunde tas i beaktande men för att få ett
vetenskapligt arbete kunde de inte grunda sig på detta. När vi började med detta arbete var
det väldigt svårt att hitta aktuell forskning kring nyfamilj överlag och speciellt vad gäller
utmaningar. Däremot fanns det mycket kring skilsmässa och separationer. Det finns en del
forskning kring nyfamilj men det hade definitivt funnits rum för fler eftersom nyfamilj är ett
relativt nytt fenomen. Vi valde alltså att försöka hitta den information som krävdes utifrån
de forskningar som greppa ämnet närmast, det vill säga forskningar som hade delvisa resultat
kring bildningen av nya familjer. Pålitlig statistik var ett annat problem som stöttes på
eftersom statistik visar resultat enbart från familjer där barnet är bosatt och nyfamiljer har
större variation i praktiken. Pålitliga källor till definitioner av olika begrepp inom detta
ämnesområde fanns det knappt. Benämningarna är relativt färska och har inte vetenskapliga
förankringar, enbart olika beskrivna definitioner utifrån tolkningar. Arbetet hade fått större
kredibilitet om vi hade lyckats hitta mer exakta forskning inom temat som stöd.
Informationen som sökts fram utifrån sammanfattningen av forskningsresultat samt teorier
var tillräcklig att kunna lägga ihop till en aktivitetsbok, samt ta inspiration av redan
existerande övningar för att komplettera behovet för nyfamiljer. Den slutprodukt som
uppstod innehåller även sådant material som inte är enbart för nyfamilj utan kan säkerligen
användas av även andra familjer eller till och med professionella som arbetar med barn. När
gruppen funderade kring hurdana uppgifterna skulle vara, samt stöda olika delar i barnets
och familjens livssituation, hämtades inspiration via sociala media. De svar som uppkom av
olika nyfamiljer fungerade endast som en källa för inspiration och vägledning och gav
dessvida inte någon vetenskaplig grund i examensarbetet. Nyfamiljerna önskade att det
skulle

finnas

flera

uppgifter

eller

aktiviteter

som

stöder

relationen

mellan

familjemedlemmarna och motgångar i vardagen. Med deras svar formades många av
aktiviteterna i försök att uppfylla önskemålen eftersom det visade tydligt att det fanns
efterfrågan på en viss typ av övningar. Övningarna hade gärna testats före inlämningen av
arbete. En del av övningarna var testade av ett barn vid 4 år, en av skribenternas eget, de
upplevdes vara fungerande och uppnådde sitt mål. Föreningen Nyfamiljer i Finland rf skulle
testa produkten med frivilliga nyfamiljer.
För aktivitetsboken finns det mängder av plats och idéer för vidareutveckling. Man kunde
ha tänkt sig ha haft barn mellan 3–6 åringar. Vi tänkte att 6 åringar kanske inte passar in i
vår tanke kring aktiviteter eftersom de går ofta i förskola och är längre i utvecklingen än i
jämförelse med 3 åringar. Det kanske blir en för stor klyfta sett på utveckling och nivån av
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förståelse mellan 3–6 åringar. Uppbyggnaden av boken kunde se annorlunda ut genom att
ha en mer äventyrsbaserad utgångspunkt med ett genomgående tema, exempelvis rymden
eller undervatten, och att det blir mer som en saga om en familj. I boken kunde det finnas
flera små detaljer som bidrar till större iver och lust att vilja använda boken, kanske det
kunde finnas luckor och andra små fina finesser böcker kan tänkas ha.
Diplomet i aktivitetsboken var en spontan idé för att höja på nyfamiljens motivation att vilja
göra aktiviteterna i aktivitetsboken. Diplomet är ett fristående tillägg i boken, kunde ses som
en bonusfaktor till familjen. Samtidigt fungerar diplomet även som ett minne för familjen att
de har klarat av något tillsammans. Tanken kring diplomet gick vidare till att det kunde
fungera som något som finns i varje följande upplaga ifall aktivitetsboken skulle bli en
början till en serie. Att det skulle finnas i varje upplaga är också en vidareutvecklings idé för
produkten och föreningen att kanske vilja ta vara på.
I det här skedet består familjen av fyra djur vilket man kunde fortsätta på och rita flera djur
så de blir en större familj. En stor familj kanske kan mer jämföras med en nyfamilj. Djuren
skulle då också vara av olika slag för att fortsätta på samma linje med att alla är olika vilket
hör till parallellen att varje familjemedlem är olika. Man kunde även använda andra färger
och former i boken. Här skulle det finnas chans att utveckla boken till en digital aktivitetsbok
för nyfamiljer. Det blir även en vidareutveckling för föreningen att skapa flera aktiviteter
som familjen kan göra. Bilagorna i aktivitetsboken, specifikt känslokorten, så kunde gärna
vara större och ha en tom sida bakom så att det inte blir problem med utklippande av dem.
Det hade även varit bra med en tom sida bakom diplomet för att den ska kunna klippas eller
rivas bort utan att något annat viktigt blir bortklippt. Ikoner för till exempel utomhus
aktiviteter och aktiviteter som barn kan göra själva är något som kunde utvecklas. Eftersom
aktivitetsboken är gjord på Word så finns det en del saker som inte riktigt ser estetiskt ut;
exempelvis texterna börjar på olika ställen i rutorna. Detta beror på att det inte finns
tillräckliga verktyg i Word för att få allting att se bra och jämt ut. Texten finns i textrutor
vilka uppträder som bilder, det vill säga de håller den form de har oavsett var någonstans de
befinner sig på dokumentet. Flera bilder kunde ha skapats till aktiviteterna som skulle bättre
täcka de rutor som inte är helt fyllda med text. Det finns mycket man ännu kunde utveckla
med tanke på layouten och ordningen av aktiviteterna samt bilderna; som fungerar som en
egen del i aktivitetsboken. Sammanfattningsvis, det finns alltså en hel del tankar och idéer
kring hur man kunde arbeta vidare eller ändra på i aktivitetsboken.
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Under examensarbetsprocessen har vi kunnat ta den kunskap vi fått tidigare om att söka
information och arbeta aktivt med detta, att hitta relevant facklitteratur och forskning.
Examensarbetsprocessen har varit både lärorik som utmanande. I slutskedet av arbetet
uppkom många utvecklingsmöjligheter med aktivitetsboken och det kändes delvis trist att
lämna produkten som den är. Produkten i sig känns väl bearbetad och ger i slutändan en
gynnsam grund för vidareutveckling. Det känns som att vi har gjort ett viktigt arbete då vår
produkt är något som kommer att vidareutvecklas och användas för nyfamiljer och det har
stärkt motivationen inför arbetet. Vi har fått mycket mer kunskap inom ämnet nyfamilj
genom detta examensarbete. Till slut hoppas vi på att vår aktivitetsbok kommer i användning
och kan medföra nytta och nöje i nyfamiljerna.
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