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1 INLEDNING 

Barnets bästa, och därmed barns delaktighet, är ett mångfasetterat begrepp inom barn-

skyddet. Ämnet är omdebatterat och väcker många tankar och funderingar. I arbetet 

inom det finländska barnskyddet har det på 2000-talet tagits mera hänsyn till arbetet 

som görs med barnen. Det betyder att arbetet är mera barncentrerat än tidigare och att 

barns delaktighet har ökat inom barnskyddet, tack vare den förnyade barnskyddlagen 

från år 2008. Barnen borde ha möjlighet till större delaktighet i sitt klientskap inom 

barnskyddet genom att deras röst hörs och deras egna erfarenheter kommer mera fram. 

Ett barncentrerat arbete utgår ifrån att barnet ses som en unik, självständig och individu-

ell personlighet vars behov och krav tas i beaktande enligt åldersskede. Inom barnskyd-

det är tidiga ingrepp och förebyggande arbete primärt. Ju tidigare desto effektivare är 

hjälpen. Men detta uppfyllas inte alltid i praktiken. Typiskt för arbetet inom barnskyddet 

är ett vuxencentrerat arbetssätt och att de vuxna bestämmer om alla tillvägagångssätt. 

(Päkkilä 2008 s. 161-162, 164) Barns delaktighet är en av de centrala principerna inom 

barnskyddet. Barnet borde ha möjligheten att påverka i ärenden som berör den själv, det 

vill säga att barnets åsikter ska alltid tas i beaktande. (Saastamoinen 2010 s. 65) 

 

I sin forskning från år 2007 kom Steffen Beyer fram till att delaktighet är ett allt vikti-

gare begrepp som blir av större betydelse från dag till dag. Kunskapen om delaktighet är 

ännu begränsad på barnskyddsanstalter och uppfattningarna om vad delaktighet är skil-

jer sig hos de professionella och barnen. Beyer redogör att de professionella är till och 

med lite rädda att barnen skulle få vara för delaktiga, de professionella tror att barnen 

kunde bestämma för mycket. Ibland tycker de professionella att barns delaktighet inte 

alltid förverkligas på rätt sätt eller är över huvud taget fel. Som konsekvens tar de pro-

fessionella bort alla möjligheter till barns delaktighet. (Beyer 2007) 

 

Mitt intresse för barns delaktighet i vardagen har varit stort de senaste åren. Jag har job-

bat mycket med olika barn vid olika tillfällen och har alltid haft tanken i bakhuvudet hur 

eller vad kunde göras tillsammans med barnen så att de kunde känna sig delaktiga och 

eventuellt lära sig någonting nytt. Barns delaktighet i vardagen är också i mitt nuva-

rande jobb inom barnskyddet ett omdiskuterat ämne och en närvarande utmaning varje 
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dag. Det som gör förverkligandet av barns delaktighet ännu intressantare är tanken av 

förverkligandet ur en miljöterapeutisk arbetsmetod. Detta examensarbete är ett beställ-

ningsarbete av ett mottagningshem i södra Finland. 

1.1 Bakgrund 

Barnens rätt till delaktighet är definierad med hjälp av nationella och internationella la-

gar (Hotari m.fl. 2013 s. 149). Som utgångspunkt för barns bästa och definitionen av 

delaktighet står FN:s konvention om barns rättigheter, den finländska lagstiftningen, 

utvecklingspsykologin, barnskyddslagen och socialvårdslagen (Nurmi 2011 s. 7, Molin 

2004 s. 64, Saastamoinen 2010 s. 65, Hotari m.fl. 2013 s. 150). FN:s konvention om 

barns rättigheter och betoning av barns delaktighet är orsaken till att barnskyddslagen 

reviderades. I den nya barnskyddslagenlagen (13.4.2007/417) betonas barns rätt till del-

aktighet och att barnen ska höras i beslut angående dem. (Taskinen 2007 s. 7) 

1.1.1 Mottagningshem 

Ett mottagningshem är en form av vård utanför hemmet inom barnskyddet. Mottag-

ningshemmet fungerar som en enhet vars uppgift främst är att bedöma och utvärdera 

barnets, som är i behov av barnskydd, och familjens livssituation. Målsättning är att 

hjälpa familjer och hitta alternativ för att lösa eventuella problem som har att göra med 

barnets uppväxt och omvårdnad. Under tiden som barnet är placerat, jobbar mottag-

ningshemmet i samarbete med myndigheterna, barnet, föräldrarna och familjens nätverk 

för att utvärdera föräldrarnas möjligheter att uppfostra barnet enligt FN:s konvention om 

barnets rättigheter, och som utgör grunden för barnskyddslagen. (Sosiaaliportti 2012) 

 

Syftet med verksamheten på mottagningshemmet är att ta emot barn och deras kriser 

och göra en bedömning av barnets situation och utveckling inom två månader. De pro-

fessionella gör en utvärdering ur perspektivet vad som är bäst för barnet och vad som 

stöder familjen. Varje barn har två egenvårdare som tar hand om barnets angelägenheter 

och de skriver en rapport om barnet under den tid det är placerat på avdelningen. Under 

placeringen är det mottagningshemmet som ansvarar för att barnets uppväxt och vård-

nad är enligt barnets behov och för att barnet får de eventuella specialvårdtjänster som 
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behövs. Rapporten hjälper personalen på avdelningen, socialarbetarna och alla andra 

professionella som jobbar för barnets bästa, att komma vidare med barnets situation. Det 

betyder att rapporten hjälper till när de professionella ska göra beslut om barnets fram-

tid, hurdant stöd och hurdan hjälp barnet behöver, eller till och med hela familjen, och 

var barnet ska tillbringa sin framtid. För att skriva rapporten ska egenvårdaren observera 

barnet i förhållande till vuxna, till barnets egna föräldrar och andra barn, och kunna 

nämna barnets starka och svaga sidor och beskriva barnets vardag. (Sosiaaliportti 2012) 

 

Alla professionella som jobbar på mottagningshemmet, jobbar för att trygga barnens 

uppväxt och utveckling enligt barnskyddslagen. Arbetssättet på avdelningen utgår från 

barnets internationellt erkända rättigheter som handlar om att barnen har rätt till särskilt 

stöd, barnen har rätt till en harmonisk och mångsidig utveckling och deras uppväxtmiljö 

ska vara trygg och stimulerande. (Taskinen 2007 s.11) 

 

Utgångspunkten i Finlands lagstiftning är att det är barnens föräldrar som har det hu-

vudsakliga ansvaret för sina barn och barnens trygg och kärkomna uppväxt (Taskinen 

2007 s.15). Därför är det alltid första prioritet att försöka få barnen att flytta tillbaka 

hem. Om det inte är möjligt, undersöker de professionella som jobbar för barnets bästa 

tillsammans med socialarbetarna från staden och i samarbete med föräldrarna, vad som 

skulle vara ett lämpligt alternativ för barnen att bo.  

1.1.2 Barn som klienter inom barnskyddet 

Välfärden och uppväxtmiljön hos barn som är klienter inom barnskyddet avviker myck-

et från genomsnittet hos barn i Finland.  Klientskapet inom barnskyddet börjar oftast när 

barnet är under 3 år och deras vardag är präglad av många olika förändringar. Familje-

strukturen har förändrats, familjens bosättningsort har förändrats liksom den vardagliga 

uppväxtmiljön, det vill säga barnen har bytt daghem och skola. Detta leder till att barnen 

förlorar sina vänskapsförhållanden. (Heino 2013 s. 93-95) 

 

Enligt Heino (2013 s. 94-95) lever barn som är klienter inom barnskyddet ofta i fattiga 

familjer. Bara var tredje barn lever i kärnfamiljen och var femte i en styvfamilj. Hälften 

av barnen lever i en familj med bara en förälder. Inte ens hälften av mödrarna har jobb, 
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av fäderna finns ingen pålitlig statistik. Närmare hälften av barnen lever i en familj där 

antingen den ena av föräldrarna eller till och med båda föräldrar saknar arbetshistoria. 

(Heino 2013 s. 94-95) 

 

Orsaker till att man blir klient inom barnskyddet kan vara väldigt olika. Det finns sällan 

bara en orsak till det, det handlar oftast om ett mångfacetterat utvecklingsförlopp och en 

mångfacetterad helhet. Utgående från föräldrarnas perspektiv är deras otillräckliga för-

äldraskap och ork en betydande orsak till klientskapet. Föräldrarnas alkohol- eller medi-

cinmissbruk är också vanliga orsaker. Andra orsaker är konflikter inom familjen, våld 

eller hot av våld mellan föräldrarna eller inom familjen samt föräldrarnas mentala pro-

blem. (Heino 2013 s. 96-97) 

 

Orsaker till klientskapet ur barnens perspektiv är konflikter mellan barnen och föräld-

rarna, barnens dålig mentala hälsa, svårigheter i skolgången och upplevelser av våld. 

Barnen inom barnskyddet beskriv som sociala och som individer som klarar sig i varda-

gen. Å andra sidan beskrivs barnen som gränslösa, oregerliga och trötta. En del av bar-

nen är även oroliga, rädda och tillbakadragna. Som extrema reaktioner på olika känslor 

som kan uppstå hos barnen nämns undergivenhet och ett självdestruktivt beteende. 

Barns belastning syns i deras psykosociala välmående och i hur barnen uppvisar psy-

kiska symptom. Detta betyder att barnen behöver service inom hälsovården och inom 

barn- och ungdomspsykiatrin. (Heino 2013 s. 98)   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att ge ökad kunskap om hur de professionella på mottag-

ningshemmet kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen.  

 

Mina frågeställningar är: 

• Hur kan professionella med hjälp av en miljöterapeutisk arbetsmetod på mottag-

ningshem främja barns sociala färdigheter samt stöda barns delaktighet i varda-

gen? 

• Vilka är utmaningarna för de professionella i att förverkliga barns delaktighet på 

mottagningshem?  
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1.3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa min studie till barn på mottagningshem i lågstadieåldern och 

hur man i det vardagliga arbetet på avdelningen kan stärka kunskaper hos barn som be-

hövs för delaktighetskänslan i vardagen. Fokuseringen ligger på tiden då barnen vistas 

på avdelningen. Det innebär allt från rutiner och aktiviteter och beslutsfattande på av-

delningen, allt som de professionella och barnen gör tillsammans. Jag är intresserad av 

hur och i vilka rutiner och aktiviteter det finns möjlighet till att stöda barnen och således 

skapa kunskaper för delaktighetskänslan i vardagen. Enligt lagstiftningen har barnen rätt 

till delaktighet i alla livsskeden, i beaktanden av ålder och utveckling. Eftersom det är 

de professionella som är ansvariga för barnens uppväxt under tiden de vistas på mottag-

ningshemmet, ska jag utgå från de professionellas synsätt. 

1.4 Beskrivning av enhet för empirisk undersökning 

Jag har utfört min studie på en barnskyddsanstalt, ett mottagningshem för barn i åldern 

7-13 år. Mottagningshemmet har två avdelningar. Bägge avdelningar har plats för sex 

barn, som kommer från en akut krissituation och för tillfället inte kan bo hemma med 

sina föräldrar. En kris i familjen betyder att situationen hemma lämpar sig inte för bar-

nen att växa upp. Exempel är föräldrar som har drog- eller alkoholmissbruk, föräldrar 

som är aggressiva eller bryr sig inte tillräckligt om barnen eller orkar inte med varda-

gen. Det sist nämnda kan leda till att det eventuellt inte finns mat hemma eller det är för 

stökigt. Eventuellt lider föräldrar av depression eller har andra mentala problem. Jag 

genomförde min studie på en avdelning med åtta fastanställda professionella som jobbar 

för barnens bästa. Just nu finns det sex barn på avdelningen i åldern 7 till 14 år. 

 

Det är viktigt för barnen att kunna känna sig trygga på avdelningen och de profession-

ella satsar på hemtrevnaden och en trygg vardag. Barnen fortsätter i samma skola som 

hemifrån. De professionella satsar på att upprätthålla barnens nätverk, det vill säga hålla 

kontakt till barnens närstående, skola och annat som är viktigt för barnet. Barnen har 

möjlighet att fortsätta med sina hobbyer under placeringen, får bjuda vänner till avdel-
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ningen och föräldrarna får också komma och hälsa på nästan varje dag. (Sosiaaliportti 

2012) 

 

De professionella strävar efter att förverkliga barnens önskemål angående verksamhet 

på avdelningen. Det ordnas olika utflykter och annat roligt på avdelningen. Tillsammans 

med de professionella får barnen till exempel gå på bio, till biblioteket, eller till simhal-

len. Alla festligheter firas och alltid när ett barn har födelsedag eller ska flytta, får han 

eller hon vara med och förbereda sin fest. 

 

Viktiga principer i konventionen om barnets rättigheter kan sammanfattas i tre ord: 

skydd, försörjning och delaktighet. Detta betyder att barnen skall tillförsäkras möjlighet 

att bli hörda när det handlar om planeringen av verksamhet. Barnen ska också ha möj-

lighet att komma fram med sina egna åsikter när det gäller frågor som rör barnet själv. 

(Taskinen 2007 s.15) Mottagningshemmet tar hänsyn till principerna i konventionen om 

barnets rättigheter. 

 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redogör jag för fem tidigare forskningar som handlar om delaktighet inom 

barnskydd och barns sociala kompetens.  

 

2.1 Urval 

De forskningar som jag har använt mig av i mitt arbete har jag hittat genom databassök-

ningar. Som mål hade jag att hitta relevanta och nya forskningar, det vill säga forsk-

ningar från de senaste 10 åren och som är relevanta för min studie. Jag har använt 

sökorden ”Kind*”, ”Heim”, ”Partizipation”, ”Beteiligung”, ”soziale Kompetenz”, ”Ju-

gend*”, ”selbstsicher*”, ”laps*”, ”osallisuus”, ”lastensuojelu”, ”arki”, ”barn”, ”delakt-

ig*”, ”barnskydd”, ”vardag”, ”social kompetens”, ”miljöterapi”, ”child*”, ”participat-

ion”, ”residential care home” i olika kombinationer i databaserna Google Scholar, 

EBSCO, Science Direct och SAGE Journals. Jag använde också programmet Citavi som 
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hjälp då jag sökte fram forskningar inom ämnet. (där * är den så kallade ”wildcard” – 

symbolen) 

2.2 Barns delaktighet 

”Kuullaan, mutta kuunnellaanko?” är Riikka Jokelas pro gradu-arbete från år 2013. Syf-

tet med forskningen var att ta reda på hur omhändertagna och placerade barn upplevde 

delaktighetskänslan under tiden de var klienter inom barnskyddet. Jokela använde en 

kvalitativ metod med sju intervjuer med barn i åldern 12 till 19 år som var omhänder-

tagna eller placerade. Som analysmetod använde hon innehållsanalysen. Resultaten av 

hennes forskning ledde till indelning av barnen i tre kategorier enligt svaren. Under ti-

den som barnskyddsklient kände en del av barnen utanförskap och nådde ingen delak-

tighetskänsla. Andra gruppen av barnen tyckte att de hade möjlighet att känna sig del-

aktiga då det gällde vardagsrutiner och formella ärenden, men att de ändå inte blev 

sedda och hörda på ett sådant sätt som de skulle ha önskat sig. Den tredje gruppen av 

barn beskrev att de hade möjlighet att känna sig delaktiga i vardagen och i beslut som 

berörde dem själva. Jokela skriver, att det ännu finns stora utmaningar i förverkligande 

av barnens delaktighet. Det är viktigt för vuxna att förstå att alla försök att främja bar-

nens delaktighetskänslor inte hjälper barnen om inte de vuxna lyssnar på allvar på vad 

barnen har att säga. (Jokela, 2013) 

 

”Osallistava vuorovaikutuksen malli lasten osallisuuden mahdollistajana” är Marika 

Korppis och Johanna Latvalas pro gradu-arbete från år 2010.  De kom upp med en på-

hittad modell för den delaktiga interaktionen och forskningens syfte var att prova hur 

modellen fungerar i praktiken. Korppis och Latvalas påhittad modell baserade sig på 

olika teorier om delaktighet och modellens syfte var att stärka kulturen av berättandet 

och lyssnandet i förskolan. Modellen skulle bidra till att barnen får känslan att vuxna 

vill på riktigt lyssna till dem och att deras åsikter uppskattas. Korppi och Latvala ville 

även prova vilka möjligheter modellen ger till att främja barns delaktighet i vardagen. 

Korppi och Latvala ville också lyfta fram hur barn upplever delaktighet. Forskningen 

handlar om barnens känsla av delaktighet och vilka möjligheter vuxna har att stöda 

barns delaktighet. Korppi och Latvala gjorde en kvalitativ forskning med intervjuer och 

observationer med 10 barn i åldern från 5 till 7 år. Resultatet visade bland annat att mo-
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dellen för den delaktiga interaktionen hjälpte barn att känna sig delaktiga. Delaktighet 

uppstår i interaktion med andra. Vuxnas handlingar är av betydelse när barnen ska stöd-

jas för att uppnå delaktighet. (Korppi & Latvala, 2010) 

 

Steffen Beyers diplomarbete från hösten 2007, ”Partizipation in der Heimerziehung. 

Beteiligungsmöglichkeiten in stationären Erziehungshilfen am Beispiel einer Evaluat-

ionsstudie im Verbund Kommunaler Kinder- und Jugendhilfe (VKKJ)”,  handlar om 

barnens känsla av delaktighet i vardagen och i allt som berör barnet under tiden hon el-

ler han är placerat utanför hemmet. Forskningens metod är kvantitativ, en fältstudie, 

med enkäter till barnen. Enkäten innehöll öppna och slutna frågor och delades ut till alla 

barn som var placerade utanför hemmet i staden Leipzig, i Tyskland. Barnen som deltog 

i forskningen var i åldern 7 till 18 år. Syfte med forskningen var att få fram om de pla-

cerade barnen känner sig delaktiga i vardagen och hur nöjda de är med delaktighets-

känslan. (Beyer, 2007) 

 

82 % av de tillfrågade svarade på enkäten. Det kom tydligt fram att barnen känner sig 

delaktiga i vissa områden i vardagen men önskar sig att kunna vara ännu mer delaktiga. 

Barnen svarade att de har möjlighet att delta i ärenden som berör dem. Enligt barn-

skyddslagen fick de till exempel delta i förhandlingarna angående deras ärenden. Men 

barnen önskade sig att kunna vara ännu mer delaktiga i vardagen, det vill säga i att välja 

maten eller att få vara med och inreda sina rum. Barnen önskade också att de vuxna i 

större mån skulle fråga om barnens åsikter angående regler eller aktiviteter i vardagen. 

Beyer understryker att det är viktigt att de vuxna stöder barns utveckling och sociala 

kompetenser och hjälper barnen att utveckla sina resurser. (Beyer, 2007) 

 

2.3 Barns sociala kompetens 

Piia Manninen skrev sitt pro gradu-arbete (2011), ”Sosiaalinen taitavuus ja ver-

taissuhteet lasten kuvailemina”, om barnens sociala kompetens och relationer till andra 

barn i samma ålder. Syfte med forskningen var att få fram hur barnen beskriver den so-

ciala kompetensen som de behöver i skolan och sina relationer till klasskompisarna. 

Manninen gjorde en kvalitativ forskning med nio gruppintervjuer, varje grupp bestod av 
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3 till 4 barn. Som stöd för gruppdiskussionerna användes bilder som barnen hade ritat 

och som hade att göra med situationerna där barnen umgicks med varandra. Manninen 

kom bland annat fram till att barnens sociala kompetens och samspelets färdigheter kan 

stödas genom att undervisa och lära barnen skicklighet i samspel. (Manninen, 2011) 

 

”Soziale Kompetenz bei Jugendlichen: Auswirkungen eines Selbstsicherheitstrainings” 

är ett diplomarbete från år 2009 skrivet av Teresa Fenz. Hon gjorde en kvantitativ 

forskning, en fältstudie i skolor i Wien och i nordvästra delar av Österrike med barn i 

åldern 14 till 18 år. (Fenz, 2009) 

 

Syftet var att undersöka hur en självsäkerhetsträning påverkar ungdomarnas sociala 

kompetens. Därför använde hon sig av en träning till stärkandet av självsäkerheten hos 

ungdomar som kallas SKY, ”Selbstsicher und kompetent – for the youth” (Självsäker 

och kompetent – för ungdomar). Träningen gick ut på två olika delar. Ungdomarna 

styrdes av psykologer och deras arbetsteam. I första delen ledde psykologerna och ar-

bestteamet diskussionen om ett självsäkert beteende, förmågan att säga nej och för-

mågan att skapa kontakter till andra. I andra delen fick ungdomarna öva på teman som 

diskuterades genom rollspel. Både före och efter träningen delade hon ut enkäter till 

ungdomar för att jämföra resultaten och få fram hur träningen påverkade ungdomarna. 

(Fenz, 2009) 

 

Fenz (2009) visade att träningen kan förbättra ungdomarnas sociala kompetens. Ung-

domarna själv ansåg att de förbättrade sina kunskaper bland annat i att umgås med andra 

människor, att lösa problem, att ta rollen som ledare i en grupp och att ta emot andras 

tankar och idéer. Träningen hjälpte även till förbättring av förmågan att kommunicera 

och att ta kontakt. Fenz poängterar viktigheten med hennes forskning i dagens samhälle. 

Sociala färdigheter och den sociala kompetensen spelar en stor roll i individens utveckl-

ing och utan dem klarar sig individen inte i vardagen.  (Fenz, 2009) 
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2.4 Sammanfattning  

Enligt de tidigare forskningarna kan man konstatera att delaktighetskänslan är ett mång-

fasetterat begrepp. En någorlunda känsla av delaktighet finns hos de barn och unga som 

deltog i de ovan nämnda forskningar men det finns ännu stora utmaningar i förverkli-

gandet av barns delaktighet, rättare sagt i delaktighet i vardagen inom barnskyddet. Det 

betonas hur viktiga de vuxnas handlingar är i stödjandet av barnen för att kunna uppnå 

delaktighet. Det kom även fram att delaktighetskänslan uppstår i interaktionen med 

andra. För att kunna vara i interaktion med andra och för att bemästra vardagen behövs 

det sociala färdigheter. Även här är de vuxnas stöd och ansvar av stor betydelse. Det är 

viktigt att de vuxna stöder barnen till utveckling och stärkandet av sina sociala färdig-

heter och detta är möjligt genom inlärning och träning. Dessa forskningar är relevanta 

för min undersökning på grund av att de handlar om barns delaktighet i vardagen bland 

annat inom barnskyddet och de berättar om hur sociala färdigheter hänger ihop med 

delaktighet. Forskningarna berättar även om de vuxnas roll i stödjandet av delaktighet 

hos barnen. 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel redogörs de centrala teorierna som utgör grunden för denna undersök-

ning. Teorierna är socialpedagogik, delaktighet, miljöterapi och social kompetens. 

3.1 Socialpedagogik 

Socialpedagogik består av teori och praxis. Den uppstod i Tyskland på 1840-talet och 

fokuserar på att förebygga och lindra exklusion och problem i samhället. Det centrala i 

socialpedagogiken är att fundera på vad som kan och borde göras för att motarbeta de 

existerande problemen. Det är kännetecknande för socialpedagogiken att hitta aktiviteter 

som lösning på problem. (Hämäläinen 1999 s. 17-20) Cederlund och Berglund (2014 s. 

15) konstaterar att det socialpedagogiska arbetet också kallas för förändringsarbetet. 
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Socialpedagogiken uppfattas också som pedagogiken som utförs i vissa institutioner. 

Sådana institutioner kan vara till exempel en barnskyddsanstalt som jobbar mot barnens 

integrationssvårigheter. Socialpedagogiken strävar efter att främja individens inre väl-

mående genom att påverka individer. Socialpedagogiken handlar om livskontroll och 

hur denna upprätthålls i olika livsskeden och speciellt hur man kan stöda barn för att de 

inte ska bli socialt inkompetenta och därmed utslagna från samhället. Socialpedagogi-

ken strävar även efter att hjälpa barnen att bygga upp friska tankar om sig själv och 

andra för att kunna nå en positiv jag- och vi-känsla för att kunna känna sig som en del 

av samhället. (Hämäläinen 1999 s. 23-33) 

 

Också Bent Madsen (2006 s. 19-20) skriver, att socialpedagogiken strävar efter att 

lindra och undvika exklusion i samhället. Det socialpedagogiskt orienterat arbete satsar 

på sociala processer som leder till att individen kan hitta sin plats i samhället. Ett av de 

fyra kärnområden i socialpedagogiken är området för omhändertagna barn och unga ut-

anför det egna hemmet. Syftet med det socialpedagogiskt orienterat arbete med barn i en 

sådan situation är att få barnen att kunna uppnå samma möjligheter till personlig ut-

veckling och hälsa som jämnåriga utan individuella svårigheter. Enligt FN:s konvention 

om barns rättigheter ska stödet till barnet ges på ett sådant sätt att det främjar barns ut-

veckling, välmåga och självständighet. Det socialpedagogiskt orienterat arbete med om-

händertagna barn baserar sig på teori och metod som bygger på begrepp som till exem-

pel fostran, miljöterapi och relationsterapi. (Madsen 2006 s. 19-20) 

 

Också Cederlund och Berglund (2014 s. 7-11, 24) framhäver att socialpedagogiken är 

en pedagogik som skulle göra individen till en fullvärdig samhällsmedborgare. Det an-

sågs i början av 1900-talet att socialpedagogiken skulle bygga på viljans pedagogik. 

Med andra ord: Det blev allt större fokus på individens egen vilja och andel i att bli en 

fullvärdig samhällsmedborgare. Meningen med det socialpedagogiskt orienterat arbete 

är att hitta en aktivitet och dess pedagogiska idé och använda den omgivande vardagen, 

som arbetsmetod. (Cederlund & Berglund 2014 s. 7-11, 24) 

 

I första hand fokuserar sig alltså socialpedagogiskt orienterat arbetet på vardagliga situ-

ationer och att de professionella gör aktiviteter tillsammans med klienterna. Arbetet sker 

i första hand i individernas hem eller i samband med olika sociala verksamheter som 
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utövas såväl dagtid och dygnet runt. Den pedagogiska uppgiften i det sociala arbetet är 

att hjälpa individer till självständighet, det vill säga att bygga upp ett acceptabelt var-

dagsliv, med fokus på att alla individer är unika och man ska utgå från varje individens 

behov. Meningen är att hitta individens styrkor och använda dem i uppbyggnad av ett 

acceptabelt vardagsliv. ( Cederlund & Berglund 2014 s. 12-14) 

 

3.2 Delaktighet 

Delaktighet hänvisar till många saker. Delaktighet är förutsättningen till att utvecklas 

som individ och ses som motsatsen till lottlöshet, utanförskap och utslagning. Delaktig-

het har att göra med att bli hörd när det handlar om frågor och beslut i enskilda indivi-

ders liv, när det handlar om att uttrycka sig själv och få fram sin egen åsikt och möjlig-

heten att ha en aktiv roll i samhället. Individen som är delaktig är även bundna till 

andra, till samhället och det vardagliga och därmed är även andra bunden till individen. 

Delaktighet betyder att individen har fått vara med i det vardagliga så att det syns i re-

sultaten. Individen har alltså fått säga sin åsikt och kommit med förslag till aktiviteter. 

Delaktighet är en viktig förutsättning för alla, men speciellt barns och ungas delaktighet 

är viktig i fokus på hela samhällets verksamhet och framtid. (Nurmi 2011 s. 6) 

 

Molin (2004 s. 78) förklarar att det finns interna och externa förutsättningar för delak-

tigheten. Han beskriver intern förutsättning som en fungerande kroppsfunktion samt vil-

jan att delta. Som externa förutsättningar avses tillgängliga fysiska och sociala miljöer 

och regler och normer som möjliggör att individen kan delta. (Molin 2004 s. 78) Enligt 

Björck-Åkesson och Granlund (2004 s. 36, 41) är delaktighet upplevelsen av engage-

mang och tillhörighet, ett fokuserat aktivt agerande och lämpliga förutsättningar i mil-

jön. Delaktighet innebär att vara självständig och fatta egna beslut. Även Hotari m.fl. 

(2013 s. 149) skriver att delaktighet är när individen ansluter sig till samhället, till att 

tillhöra det och medverka i det. Enligt Saastamoinen (2010 s. 66) handlar delaktighet 

om hur man som individ kan vara med och förverkliga, utveckla och utreda sina ären-

den. 

 



19 

 

Enligt ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) betyder 

delaktighet individens engagemang i livssituationer i förhållande till hälsoförhållanden, 

kroppsfunktioner och kroppens struktur, så som även aktiviteter och faktorer i omgiv-

ningen. Enligt ICF betyder att vara delaktig att individen kan ta del av, får vara accepte-

rad, vara inkluderad, vara upptagen inom ett livsområde och att ha tillgång till behövda 

resurser. När individen känner sig engagerad eller känner engagemang leder det till 

känslan av delaktighet eller att man känner sig delaktig. (Molin 2004 s. 65-66)  

 

Delaktighet är förutsättningen för uppväxt och utveckling. Att vara delaktig i samhällets 

verksamhet och delaktig i livet ger individen möjligheten att bygga upp förståelse om 

vem hon är, vart hon tillhör och hur hon lever. Med hjälp av delaktighet lär sig indivi-

den att vara och att leva tillsammans. Möjligheten till att vara delaktig och få bestämma 

om saker som är viktiga för individen utgör grunden för utvecklingen av individens 

identitet. (Hotari m.fl. 2013 s. 149) 

 

Molin (2004 s. 61) anser att individens tillvaro uppstår genom delaktighet. Han förklarar 

att individen skapar sig själv genom att göra sig delaktig i andras liv. Att individen inte 

finns till utan delaktighet. Han påpekar även att delaktighet är ett resultat av en sam-

spelprocess och är därmed en egenskap hos individen. Delaktigheten är ändå någonting 

som måste erövras, det kan man inte ge. (Molin 2004 s. 61, 64) 

 

Enligt Björck-Åkesson och Granlund (2004 s. 36, 41) uppstår delaktigheten alltid i 

skärningspunkten mellan en persons aktivitet och miljön, det vill säga genom samspel 

mellan individ och miljön. Även Molin (2004 s. 79) förklarar att delaktighet kan ses 

som ett samspel mellan individen och dennes sociala och fysiska omgivning. Enligt 

Hotari m.fl. (2013 s. 150) ses samspelet som en förutsättning för barns delaktighet. Å 

andra sidan är delaktighetens motsats att individen känner sig socialt betydelselös 

(Nurmi 2011 s. 6). 

 

För att barn ska kunna känna sig delaktiga krävs det en aktiv roll av de vuxna. De vux-

nas omsorg och omsyn till att barnens bästa förverkligas fungerar som förutsättning för 

att barnen får vara äkta delaktiga i deras samhälle. (Nurmi 2011 s. 7, Hotari m.fl. 2013 

s. 151) Hotari m.fl. (2013 s. 151) skriver att även om de vuxna försökte hur hårt som 
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helst att få barnet att känna sig delaktigt fungerar det inte alltid. Barn kan vara delaktiga 

och bli delaktiga vuxna bara genom gynnsamma omständigheter för sin uppväxt och 

utveckling (Nurmi 2011 s. 6). 

 

Men känslan av att vara delaktig är alltid en subjektiv känsla. (Nurmi 2011 s.6, Hotari 

m.fl. 2013 s. 150) Man kan skapa förutsättningar för att individen känner sig delaktig 

men den där känslan kan inte födas eller den redan existerande känslan kan inte bestri-

das (Hotari m.fl. 2013 s. 150). Även Björck-Åkesson och Granlund (2004 s. 30, 41) 

skriver att delaktigheten inte kan bedömas utan att personen själv bedömer sin upple-

velse av delaktighet. Hur delaktig individen upplever sig vara kommer att variera bero-

ende på situation, samspel, personens utveckling och erfarenheter. De skriver att indivi-

dens egen vilja och motivation, personliga mål och roller är betydelsefulla för upplevel-

sen av delaktighet. (Björck-Åkesson & Granlund 2004 s. 30, 41) Att få uttrycka sin 

åsikt räcker inte enbart till att uppfylla delaktighetskriteriet (Nurmi 2011 s. 7). Ju mer 

barn och unga får vara med i att fatta beslut desto mer anses barnen vara delaktiga i ak-

tiviteter som berör besluten (Hotari m.fl. 2013 s. 151). 

3.3 Miljöterapi 

Det finns många olika uppfattningar om vad som är miljöterapeutiskt arbete och hur 

man arbetar miljöterapeutiskt. Enligt Cederlund och Berglund (2014 s. 118, 123) och 

Jenner (2000 s. 22) har det kommits överens om att miljöterapi kan utformas på många 

olika sätt. Miljöterapi är en social metod där pedagogiska aspekter är särskilt framträ-

dande. Miljöterapi är en lämplig arena för utvecklandet av nödvändiga kompetenser för 

deltagande i olika sammanhang. Motsättningarna kring miljöterapi beror på hurdan ut-

bildning anses att personalen kring arbetet behöver ha. Det spelar ingen roll om arbets-

sättet är präglat av mer pedagogiska eller psykologiska utgångspunkter, det centrala är 

betydelsen av att använda dagliga situationer och händelser tillsammans med ungdomar 

eller vuxna. ( Cederlund & Berglund 2014 s. 118, 123, Jenner 2000 s. 22) 

 

Fog (2000 s. 65-67) skriver att den miljöterapeutiska arbetsmetoden är en systematisk 

och genomtänkt rättelse av miljöns sociala, materiella och psykologiska villkor i förhål-

landet till individens och gruppens situation och behov. Syftet med detta är att främja 
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möjligheter till personligt ansvar, bemästrandet och inlärning. Dagen i den miljöterapeu-

tiska arbetsmetoden präglas av ett klart förlopp med klara gränser och regler. Arbetet 

försiggår i en fortlöpande interaktion mellan den professionella och klienten och knyter 

an till vardagliga situationer. Strukturer kan inte ändras av klienten och nyckelsituation-

erna i vardagarna är att äta, tvätta sig, leka, lära sig olika saker och att lägga sig. (Fog 

2000 s. 65-67) Även Andersson (2003 s. 126, 144) påpekar att en tydlig struktur är det 

som präglas den miljöterapeutiska arbetsmetoden. Arbetsmetoden måste förmedla stabi-

litet och detta kommer fram bland annat genom en bestämd dygnsrytm, måltidsrutiner, 

kvällsrutiner och organiserade aktiviteter, där de professionella bär den huvudsakliga 

ansvaren. Andersson förklarar vidare att rutinerna, sysselsättning och aktiviteterna på 

avdelningen medför möjligheten till inlärning av färdigheter som behövs i dagligt liv. 

Han nämner färdigheter som att komma i tid, stiga upp på morgonen och att klienten 

själv märker att hon eller han har vissa färdigheter. (Andersson 2003 s. 126, 144) 

 

Miljöterapi har som målgrupp bland annat institutionsvård, till exempel en barnskydds-

anstalt, och syfte är att erbjuda en stabil och social miljö som ger deltagarna, i detta fall 

barnen, möjlighet till social inlärning och därmed till en positiv utveckling. Det miljö-

terapeutiska arbetssättet är ett arbetssätt inom socialpedagogiken och man använder den 

fysiska och sociala miljön i vardagen för att främja en positiv utveckling hos klienten, 

alltså barnet. De dagliga aktiviteterna styr, tillsammans med de professionella och andra 

barnen på avdelningen, individens förmåga att lära sig sociala och praktiska färdigheter. 

När det gäller miljöterapins principer är det vanligt att utföra en öppen kommunikation 

med barnen om vad som planeras och verksamheten ska bedrivas i ständig kontakt med 

samhället utanför. (Jenner 2000 s. 23, 26)  

 

Miljöterapin präglas av delaktigheten i den dagliga verksamheten. Sådan verksamhet är 

till exempel matlagning, städning, studier och gemensamma aktiviteter. Varje situation i 

vardagen kan användas som ett inlärningstillfälle för till exempel hantering av konflik-

ter och för att underlätta ett normalt liv i samhället. Verksamheten ska hjälpa deltagarna 

med att lära sig fatta beslut av olika slag. Alla får och ska vara med och genom detta 

påverka vardagens innehåll. Syftet med miljöterapin är att motivera till deltagandet, ge 

deltagarna för förståelse hur beslut fattas. Det är meningen att begripliggöra så mycket 

som möjligt. Konfliktlösning och beaktande av andra lärs genom att hantera situationer 
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där andras önskemål går före ens egna. (Cederlund & Berglund 2014 s. 123-124) Förut-

sättningen för den miljöterapeutiska arbetsmetoden är att verksamheten bygger på reg-

ler, struktur och gränser som tillför trygghet och självtillit (Jenner 2000 s. 29). 

 

Det som är förutsättningen för att arbetet kan kallas för miljöterapi är att arbetet är nog-

grant planerat tillsammans med klienterna, alltså barnen på mottagningshemmet. Meto-

diken och metoderna ska användas av hela personalgruppen och man utgår hela tiden 

utifrån klientens behov. Det ska finnas en enighet kring normer, värderingar och teore-

tiska utgångspunkter som styr verksamheten, som då också finns på grund av lagstift-

ningen och arbetssättet. I det miljöterapeutiska arbetssättet ska finnas tydliga syften i all 

verksamhet och det ska vara klart för alla som deltar vem som ska göra vad och hur det 

ska göras. Så kallade regler eller riktlinjer för arbetssättet är viktiga så att de profession-

ella har möjlighet att utvärdera arbetet. (Cederlund & Berglund 2014 s. 124, Andersson 

2003 s. 124)  

 

Förändringsarbetet som baserar sig på miljöterapeutiska utgångspunkter utgår från att 

människan utvecklas genom interaktioner. Arbetet sker vanligtvis mycket tillsammans 

med andra och på detta sätt är det många olika personligheter och beteenden som möts 

och helt enkelt måste fungera tillsammans. I gruppen får man stöd och lär sig beteenden 

som har betydelse för delaktighet i olika sammanhang. (Cederlund & Berglund 2014 s. 

125)  

 

Behandlingsprocessen är en läroprocess där kommunikationen ska vara öppen och de 

professionella ska fungera som positiva förebilder. Med en öppen kommunikation hän-

visas till att alla ska vara medvetna om vad som sker, planeras och vad alla känner och 

tycker. Behandlingsprocessen ska också vara präglad av demokrati. Det betyder att alla 

får rätt till medbestämmande och medansvar, men de professionella har ändå det yttersta 

ansvaret för verksamheten. Olika beslut och ställningstaganden till vardagen och aktivi-

teter kommer till vid gemensamma diskussioner. Alla jobbar mot ett gemensamt mål 

med en ständig kontakt med samhället och människor utanför. (Jenner 2000 s. 24, 26, 

Fog 2000 s. 57). Även Andersson beskriver att den språkliga kommunikationen utgör 

det huvudsakliga arbetsinstrumentet i miljöterapin. Den professionelle och klient samta-

lar med varandra och det är i samtalet som stöd förmedlas. Klientens bristfälliga integ-
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ration och brist av språk för den inre världen är motiven till miljöterapi. (Andersson 

2003 s. 108-109) 

 

Det miljöterapeutiska arbetssättets positiva effekt handlar inte bara om interaktion eller 

beteendemönster. Verksamhetens fysiska utformning och dess geografiska läge leder till 

att det finns även fler möjligheter till utvecklande av kompetenser som krävs för att 

kunna känna sig delaktig i samhällets gemenskaper. Med den fysiska utformningen me-

nas hur mottagningshemmet, avdelningen och dess utrustning med mera är tänkta till att 

bidra till kunskaper som exempelvis hushållning eller hur man tar hänsyn till varandra. 

Med det geografiska läget menas hur det omgivande samhällets utbud kan användas 

med tanken att kunna använda detta också i andra miljöer. Sådana miljöer där barnen 

kommer att vistas efter vistelsen på mottagningshemmet. (Cederlund & Berglund 2014 

s. 125, Günder 2011 s. 154-157) 

 

Det att de professionella arbetar med barnen på en institution innebär att de profession-

ella vistas mycket nära barnen största delen av dygnet. Detta ger mycket möjligheter att 

påverka barnen till att antingen uppfostras in i samhället eller resocialisera dem tillbaka 

till samhällets normer, som också ses som ett av institutionsvårdens syfte. Med detta 

som utgångspunkt blir det viktigt vilka aktiviteter de professionella väljer göra tillsam-

mans med barnen och hur stor del av arbetstiden som ges åt aktiviteter. Men planerade 

aktiviteter kräver tid och väl tilltagna resurser för planering, genomförande och även 

uppföljning. Att kunna genomföra planerade aktiviteter kräver dessutom fler profess-

ionella per arbetsskift (Cederlund 2000 s. 174, 176, 180) 

3.4 Social kompetens 

Begreppet social kompetens har olika definitioner. Fenz (2009) skriver att det har att 

göra med att umgås med andra människor. Hon skriver att social kompetens definieras i 

vissa fall som förmågan att kunna bilda positiva förhållanden till individer i samma ål-

der och i andra fall som förmågan att vara modig och stark och kämpa för sina åsikter 

och idéer. En annan definition är att i sociala samspel kunna tillfredsställa sina egna be-

hov och mål och samtidigt också kunna betrakta andras behov och mål. (Fenz 2009) En-

ligt Herlitz (2001 s. 13) kan social kompetens vara mål för aktiviteter och rutiner. 
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Även Ogden (2003 s. 218) och Herlitz (2001 s. 15) skriver att det är svårt att definiera 

begreppet social kompetens på ett entydigt sätt. Ogden (2003 s. 218) skriver att begrep-

pet kan å ena sidan anses vara så brett att det är svårt att välja vad som inte ingår i be-

greppet och å andra sidan kan begreppet definieras så smalt att det blir ointressant. 

Social kompetens är handlingsinriktat samtidigt som begreppet omfattar något mer än 

bara individens beteende. Tonvikten ligger på samspel mellan människor, där individer-

na till exempel använder sina färdigheter i samtal, övertalning och förhandling eller för 

att åstadkomma kompromisser. Enligt Herlitz (2001 s. 14) och Keltikangas-Järvinen 

(2010 s. 20-23) är social kompetens annorlunda i olika länder, på grund av olika kul-

turer. Att vara socialt kompetent är också tidsbundet, individen bör vara medveten om 

vad som händer och medvetet ta ställning. I vissa avseenden är social kompetens också 

en överlevnadsskicklighet, det betyder att det krävs en social kompetens för att överleva 

i en viss miljö. 

 

Den sociala kompetensen bidrar till utveckling av relationer där individen bland annat 

kan uppnå erkännande av vänner eller andra viktiga personer. Social kompetens kan be-

skrivas som individens färdigheter och anlag som gör det möjligt för individen att lyck-

as på sitt sociala område. Den sociala kompetensen är en samling färdigheter, förhåll-

ningssätt, förmågor och motiv som individen behöver för att klara av de viktigaste situ-

ationerna som han eller hon kan förväntas möta i den sociala miljön. Social kompetens 

är helt enkelt sociala färdigheter och kunskap om i vilka situationer de kan användas. 

(Ogden 2003 s. 217, 245, Keltikangas-Järvinen 2010 s. 17-18) 

 

Sociala färdigheter anses vara delkomponenter i den sociala kompetensen. Färdigheter-

na är till exempel att kunna dela med andra, be om hjälp, skapa sociala kontakter och 

vara hjälpsam. Det betyder då att de sociala färdigheterna består främst av kunskaper 

om vad man ska göra i en social situation, alltså en situation där också andra individer 

ingår. Det handlar om färdigheter som gör det möjligt för individen att bedöma när ett 

visst beteende ska användas. Individen har också kunskapen att välja mellan färdighet-

erna. De sociala färdigheterna kan delas in i olika områden, varav de vanligaste är em-

pati, samarbetsfärdigheter, relationsfärdigheter, sociala kommunikationsfärdigheter, 

social sensitivitet, problemlösningsfärdigheter, självkontroll och självhävdelse. Med 
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andra ord kan social kompetens förklaras som livsfärdigheter som gör det möjligt för 

individen att anpassa sig i olika miljöer och sammanhang. Färdigheterna får en ända-

målsenlig betydelse i sociala sammanhang som till exempel kulturen, bostadsområdet 

eller den enskilda situationen. (Ogden 2003 s.224, 232, Herlitz 2001 s. 16-18) 

 

Fenz (2009) skriver att brist på social kompetens leder till stora förluster i olika livske-

den. Om barnet är socialt inkompetent leder det bland annat till att barnet är tillbakadra-

get, känner sig hotat av andra barn, hjälplöst, pratar lågt eller otydligt och låter sig lätt 

domineras av andra barn. Social kompetens innebär också färdigheten att kunna ta kon-

takt med andra och upprätthålla den, att lära sig att kunna säga ”nej” och på det viset 

lära sig att få välja vem man vill umgås med och att våga visa sina svagheter och visa 

sina känslor. Alla dessa är färdigheter som en individ behöver för att kunna känna sig 

delaktig i vardagen. Om de fattas uppstår inte heller känslan av delaktighet. (Fenz, 

2009) 

 

På grund av den sociala kompetensens betydelse för att kunna bemästra vardagen och 

klara sig i livet är det viktigt att stärka den sociala kompetensen senast i ungdomsåldern. 

Stärkandet leder också till att förhindra vissa problem hos barnet som kan uppstå under 

dennes vidare utveckling. Tendenser till att kunna handla på ett sätt som uppfattas soci-

alt kompetent, lär sig individen under sin utveckling, till exempel med hjälp av bekräf-

telse eller genom att lära av andra, det vill säga göra saker tillsammans. (Fenz, 2009) 

Ogden (2003 s. 213, 247) påpekar att social kompetens förenar barn och kontext. Det 

beror alltså delvis på barnets ålder, den sociala omgivningen och tiden, vad som anses 

som socialt kompetent beteende.  

 

Barn utvecklar sin grundläggande sociala kompetens i interaktion med föräldrarna i 

hemmet. Det handlar då om hur föräldrarna använder sig av belöning och bestraffning. 

Hur föräldrarna motiverar olika reaktioner de visar och hur de fungerar som förebilder 

för beteendet som de försöker stimulera hos barnet. Barnen utvecklar kompetens i sko-

lan, hemma och på fritiden, i rollen som vän, elev eller familjemedlem i positiva eller 

negativa relationer. De sociala färdigheterna tillägnar sig barnen främst genom inlär-

ning. Det betyder då genom observation, modellinlärning, övning och överkoppling. 

Därför är det viktigt när man övar på färdigheterna att prioritera färdigheter som barn 
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har användning av till vardags. Sådana färdigheter som kan fungera som positiv stöd i 

vän- eller vuxenmiljöer där ytterligare lärande stimuleras. Social kompetens påverkar 

hur barn uppfattar sig själv, till exempel känslan av att vara omtyckt eller känslan av 

ensamhet. På kort sikt påverkar den sociala kompetensen hur andra uppträder mot bar-

net. På lång sikt påverkar den hur omtyckt barnet är, hur många vänner barnet har och 

den allmänna kvaliteten i relationerna till andra. (Ogden 2003 s. 223, 226, 229) 

 

4 BESKRIVNING AV METODEN 

 

I detta kapitel kommer jag att beskriva metoden i min studie. Hur jag valde metoden, 

hur jag samlade in materialet, hur jag valde informanterna, genomförandet av intervjun 

och hur jag bearbetade och analyserade materialet. Till slut tar jag ännu upp de etiska 

aspekterna i en kvalitativ studie, validitet och reliabilitet. 

4.1 Val av metod 

En undersökning byggs antingen på en kvantitativ eller på en eller flera kvalitativa me-

toder. Den kvalitativa metoden kallas också för intensiv metod och är inriktad på att gå 

in på djupet med någonting. I en kvalitativ undersökning strävas det efter att få fram så 

många detaljer och nyanser som möjligt. Det betyder att det försöks få fram en så full-

ständig beskrivning som möjligt av till exempel ett visst fenomen, det vill säga den en-

skildes förståelse och tolkningar av ett visst fenomen. (Jacobsen 2012 s. 61) 

 

Att gå in på djupet innebär att välja en undersökningsdesign där man utgår från ett öppet 

angreppssätt. Ett angreppssätt där man studerar relativt få enheter. (Jacobsen 2012 s. 

62). Jag valde den kvalitativa metoden, för att kunna gå in på djupet i ämnet jag valt, 

och ville studera relativt få enheter. Jag ville höra hur de professionella på ett visst mot-

tagningshem utför sitt vardagliga arbete. Jag ville försöka få fram så många detaljer och 

nyanser som möjligt om mitt valda ämne, och ville höra de professionellas förståelse 

och tolkningar. 
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Kvalitativ data är data i form av ord, meningar och uttryck. Data samlas in genom sam-

tal med människor och det är viktigt att som undersökare undvika att skapa sig någon 

bestämd uppfattning om vad man letar efter. Den som undersöks ska få uttrycka sig på 

sitt eget sätt med sina egna ord och undersökaren ska försöka styra de data som samlas 

in så lite som möjligt. (Jacobsen 2012 s. 62) Därför valde jag att utföra en gruppintervju. 

På det viset fick de professionella uttrycka sig på sitt eget sätt och diskutera med 

varandra och jag styrde data som samlades in så lite som möjligt. 

 

Nackdelen för en kvalitativ undersökning är att det kan vara resurskrävande. Det kan ta 

lång tid att hitta informanter och samla in data. Generalisering är också en nackdel. På 

grund av att man alltid bara studerar en liten del av verkligheten är det svårt att påstå att 

det man upptäcker gäller också för andra. Det kan även vara svårt att tolka de data som 

man har samlat in på grund av nyansrikedom. Det vill säga att det kan vara svårt att 

ordna och gå igenom de samlade data på grund av att det är ostrukturerad och i stor 

mängd. (Jacobsen 2012 s. 69) 

 

Fördelar i en kvalitativ studie är å andra sidan dess öppenhet. Tack vare detta får under-

sökaren mycket information och därmed nyansrikedom, vilket kan vara till hjälp vid 

analysering. Att endast ett fåtal enheter undersöks leder till närhet som kan ge djupgå-

ende svar från informanterna. Också flexibilitet i den kvalitativa metoden är en fördel. 

Undersökaren har möjligheten att ändra på till exempel problemställningen eller ana-

lysmetoden under undersökningsprocessen. (Jacobsen 2012 s. 67-68) 

4.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och tolka de teman som 

uppträder i intervjupersonens livsvärld. Intervjuer är en särskilt lyckad metod när man 

vill till exempel beskriva människors upplevelser och självuppfattning. Den kvalitativa 

intervjuns stora fördel är dess öppenhet. Forskningsintervjun kan jämföras med en nor-

mal konversation men karakteriseras av en systematisk form av utfrågning. För att un-

derlätta forskarens arbete är det vanligt att registrera intervjun med hjälp av till exempel 
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en bandspelare. På detta sätt kan forskaren koncentrera sig på ämnet i intervjun och se-

nare lyssna om på det insamlade materialet. (Kvale 1997 s. 82, 100, 117, 123, 147, 170)  

 

Som datainsamlingsmetod i detta arbete använde jag fokusgruppintervju. Det är en 

forskningsteknik där data samlas in genom interaktiva diskussioner i en grupp, med 

andra ord är fokusgrupp en strukturerad gruppintervju. Fokusgrupp är huvudtypen för 

grupper av måttlig storlek, grupper med fler än tre deltagare. Det är ett arrangerat till-

fälle där forskaren fungerar som moderator för gruppen. Det är vanligt att frågorna är 

åtminstone till en del strukturerade, men forskaren ska vara ganska tillbakadragen och 

låta informanterna i gruppen diskutera, det vill säga forskaren ska undvika att styra 

gruppen allt för mycket. (Alvehus 2013 s. 87, Wibeck 2007 s. 23-26, Yin 2013 s. 144, 

Larsson 2010 s. 79-80) Enligt Yin (2013 s. 144) kallas grupperna för fokusgrupper, ef-

tersom de består av individer som har liknande erfarenheter eller de antas ha en del ge-

mensamma åsikter.  

 

Jag beslöt att använda mig av fokusgrupp för att jag ansåg att de svar jag kommer att få 

blir bredare än i individuella intervjuer. Detta på grund av att gruppens möjlighet att 

diskutera och med hjälp av andras svar kan en viss individ komma fram med nya idéer. 

Wibeck skriver, att i en gruppintervju kommer mer intressanta idéer fram än i individu-

ella intervjuer (Wibeck 2007 s. 39, Larsson 2010 s. 80). Även Kankkunen och Vehvilä-

inen-Julkunen (2009 s. 95) framför att interaktionen i gruppen kan leda till att en infor-

mant kan till exempel komma ihåg en specifik händelse på grund av vad en annan in-

formant har sagt. Men å andra sidan är det viktigt att tänka på risker, att individuella och 

avvikande åsikter eventuellt inte kommer fram (Alvehus 2013 s. 88).  

 

Wibeck (2007 s. 61-63) skriver att en strukturerad fokusgrupp består av många och spe-

cificerade frågor. En strukturerad intervjuguide hjälper att få svar på precis detta tema 

man har valt och den består av fem olika sorter av frågor. Öppningsfrågorna fungerar 

som uppmuntrare och är ganska snabba och enkla svar, som handlar hellre om fakta än 

attityder, för att alla ska få känslan av att vara med. Vanligtvis brukar svaren inte vara 

med i analysen. Introduktionsfrågorna fungerar som isbrytare och ska helt enkelt leda 

till att deltagarna får diskutera lite kring det valda ämnet, berätta hur de ser på ämnet. I 

nästa steg kommer övergångsfrågor som ska hjälpa deltagarna att få en uppfattning om 
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hur de andra i gruppen tänker om ämnet och det är tillåtet att gå på djupet med sina svar 

och berätta om sina egna erfarenheter. Efter det kommer nyckelfrågorna som är de vik-

tigaste frågorna. Två till fem frågor är lämpligt och de svar man får här är det viktigaste 

med tanke på analysen. Avslutande frågor kan helt enkelt vara till exempel ”Är det ännu 

någonting ni vill tillägga?”. (Wibeck 2007 s. 61-63, bilaga 4) 

 

Jag valde den strukturerade fokusgruppen som forskningsteknik på grund av min öns-

kan att kunna gå på djupet när det gäller mitt tema och jag hoppades att komma få in-

formation som genom en annan metod skulle vara nästan omöjligt att komma åt. Under 

det formella samtalet hade jag möjligheten att se till att diskussionen hölls vid ämnet, 

vilket senare hjälpte till när jag skulle analysera den insamlade informationen. Jag 

byggde upp min intervjuguide enligt Wibecks (2007 s. 61-63) instruktioner. Det var 

meningen att framföra specifika frågor för att få svar på mina forskningsfrågor. Min fo-

kusgrupp skulle vara strukturerad på grund av att jag har en klar målsättning angående 

vad gruppen skulle komma fram till. (bilaga 4) 

 

Det som är en uppenbar fördel med gruppintervjuer, jämfört med individuella inter-

vjuer, är vinsten i effektivitet. I en gruppintervju kan man tala med flera personer samti-

digt och behöver arrangera bara ett intervjutillfälle. Effektiviteten leder dock till att man 

får mindre information från varje enskild deltagare. (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2009 s. 95, Yin 2013 s. 145) 

 

Ett fokusgruppstillfälle kan även till och med leda till att deltagarna lär sig någonting 

nytt. Deltagarna anstränger sig ofta för att förstå varandra och de vill veta hur andra 

människor hanterar situationer som de själv ställs inför. (Wibeck 2007 s. 28, 40) Det 

kan med hjälp av ett fokusgruppstillfälle vara intressant och givande att undersöka hur 

människor handlar, eller åtminstone säger att de skulle handla, och vilka orsaker de har 

till sin handling. (Wibeck 2007 s. 28, 40, Larsson 2010 s. 80) Eftersom olika människor 

upplever vissa fenomen och ämnen på olika sätt, kan ett fokusgruppstillfälle vara ett sätt 

att få förståelse för andras upplevelser och kan så eventuellt leda till ny kunskap hos 

vissa individer. Men om det uppstår en allt för stor samhörighetskänsla i gruppen kan 

det tyvärr påverka svaren, det vill säga att svaren blir alldeles för likformiga när delta-
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garna bara anpassar sig ett eller två svar och orkar inte komma med egna åsikter. (Wi-

beck 2007 s. 28, 40) 

4.3 Val av informanter 

I kvalitativa undersökningar är det viktigt att komma ihåg att man alltid endast undersö-

ker en liten del av verkligheten. Detta beror på att datainsamlingsmetoden är tidskrä-

vande och data man samlar in är så rika på information och detaljer att analyseringen av 

alltför stora mängder skulle bli svårt. (Jacobsen 2012 s. 127) En central aspekt, när det 

gäller urvalet, är variationen mellan intervjupersonerna. Med variationen menas forska-

rens önskan om att få tillgång till olika människors upplevelser och erfarenheter om det 

fenomenet som forskas i. Forskaren kan försöka skapa variation i till exempel ålder, 

kön, utbildning eller arbetserfarenhet, för att få olika svar. Det viktigaste i urvalet är 

ändå att det måste utgå från frivillighetskriteriet och ett informerat samtycke. (Anders-

son & Ahnlund 2009 s. 184-185, 193) 

 

Informanterna till min studie är fem anställda på ett mottagningshem. Jag använde mig 

av det ändamålsenliga urvalet, som är den vanligaste formen av urval i kvalitativ forsk-

ning (Andersson & Ahnlund 2009 s. 184, Larsson 2010 s. 82). Det betyder att forskaren 

medvetet väljer informanterna och sådana informanter som gärna delar information med 

andra och som har mycket kunskap eller erfarenhet om fenomenet som undersöks. In-

formanterna ska även ha tillräckligt med tid för att bjuda på djupgående svar. (Kank-

kunen & Vehviläinen-Julkunen 2009 s. 83-85, Kvale 1997 s. 135, Yin 2013 s. 93, Lars-

son 2010 s. 63) Ytterligare kriterier för mina informanter var att de skulle ha en utbild-

ning inom social och hälsovården och de skulle ha minst ett års arbetserfarenhet inom 

barnskyddet. Interaktionen i gruppen görs lättare när individerna i gruppen har en lik-

nande bakgrund (Wibeck 2007 s. 28).  

 

Jag kontaktade chefen på avdelningen där jag skulle vilja utföra min studie och frågade 

om det finns intresse för att delta. Svaret var positivt och efter att jag hade fått forsk-

ningslov från Helsingfors stad kontaktade jag personalen på avdelningen. Jag delade ut 

följebrev (bilaga 1), blanketten om informerat samtycke (bilaga 2) och intervjuguiden 

till informanterna (bilaga 4). Jag ansökte även om forskningslov (bilaga 3) från chefen 
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på avdelningen. På grund av att det skulle bli en gruppintervju var det svårt att hitta ett 

datum som skulle passa de flesta i personalen. Tidpunkten blev flyttad tre gånger.  

 

Wibeck rekommenderar att man borde intervjua tre olika grupper (Wibeck 2007 s. 48). 

På grund av att avdelningen på mottagningshemmet är så liten, bara 8 professionella 

fastanställda, hade jag tyvärr bara möjligheten till ett intervjutillfälle. Det blev ett till-

fälle med 5 informanter, varav tre var socionomer, en närvårdare och en psykiatrisk 

sjukskötare. Arbetserfarenheter inom barnskyddet varierade mellan 1 och 25 år. 

 

4.4 Genomförande av gruppintervjun 

Innan intervjun inleds är det bra att komma med en kort sammanfattning om själva 

undersökningen. Det är bra att berätta vem man är, vad som är undersökningens syfte 

och hur den informationen som samlas in under intervjun kommer att användas. Det är 

även en bra idé att fråga om det finns frågor i början, som har med intervjun att göra. 

När intervjun har satts igång ska intervjuaren ägna sig rollen som lyssnare. Det är vik-

tigt att låta informanterna tala, att inte avbryta dem och att visa att man lyssnar och för-

står. Man kan även göra anteckningar och specificera vissa svar med kompletterande 

frågor. Man ska avsluta på ett mjukt sätt. (Jacobsen 2012 s. 108, 110-112) Intervjuaren 

kommer nämligen med sina frågor och sin tystnad att påverka intervjuns mål och med 

hans närvaro vad som sägs under intervjun (Alvehus 2013 s. 84). 

 

Som ledare i en gruppintervju kan man antingen ta rollen som aktiv eller passiv inter-

vjuare. Man kan styra intervjun mycket eller är ganska tillbakadragen och låter gruppen 

diskutera fritt. Det vanligaste är ändå att inta en blandning av rollerna. (Jacobsen 2012 s. 

213) Enligt Wibeck (2007 s. 25) ska intervjuaren vara ganska tillbakadragen och det är 

viktigt att låta gruppen diskutera så fritt som möjligt, utan att diskussionen spårar ur. På 

grund av att man som intervjuare fungerar som ledare har man ett inflytande över resul-

tatet från gruppen, både vad gäller processen och innehållet. Detta ska tas i beaktandet 

när man funderar på undersökningens generaliserbarhet. (Alvehus 2013 s. 90) 
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Min roll som ledare under intervjun var ganska tillbakadragen. Deltagarna behövde inte 

motiveras utan diskussionen framskred ganska flytande. Diskussionen spårade inte ur 

och alla fick tala i tur och ordning. Stämningen var i början av intervjun förväntansfull, 

gruppmedlemmarna var ivriga. I slutet märktes det att gruppmedlemmarna blev trötta. 

Det var inte förvånansvärt, därför att gruppen redan hade suttit två och en halv timme på 

andra möten. På grund av att det andra mötet tog så länge blev det bara en knapp timme 

tid för min intervju. Jag anser att tidsbegränsningen påverkade intervjuns innehåll och 

min roll som ledare mycket. Jag fick ändå svar på alla frågor, fast vissa svar kunde ha 

varit mera djupgående, och jag anser att gruppintervjun som metod i min studie funge-

rade bra. Jag bandade intervjun efter att jag hade fått lov av alla som deltog i intervjun. 

Så som Alvehus (2013 s. 88) skriver är en nackdel i gruppintervjuer att individuella och 

avvikande åsikter eventuellt inte kommer fram. Jag anser att detta hände under gruppin-

tervjun. En medlem kom fram med en åsikt och de andra bekräftade påståendet. Efter 

intervjun fick jag mycket feedback, positivt och konstruktivt. 

4.5 Analysmetod 

I analysen drar man studiens slutsatser och analysen kommer att vara starkt påverkad av 

de teorier som man har arbetat med. (Alvehus 2013 s. 106, Boréus & Bergström 2005 s. 

86) Jacobsen (2012 s. 141-142) skriver att det finns många olika sätt att analysera kvali-

tativ data. Det som är gemensamt för alla analysmetoder är att man ska växla mellan att 

analysera delarna skilt och att kunna betrakta delarna i en större helhet.  

 

Varje analysprocess börjas med renskrivningen av rådata, i mitt fall alltså transkribering 

av gruppintervjun (Jacobsen 2012 s. 143, Kvale 1997 s. 149). Med hjälp av transkribe-

ringen struktureras intervjusamtalet i en form som lämpar sig för närmare analys (Kvale 

1997 s. 155). På ett övergripande plan kan analysprocessen beskrivas i tre huvudsakliga 

arbetssätt, som är att sortera, att reducera och att argumentera (Alvehus 2013 s. 110). 

Efter transkriberingen ska man gå igenom materialet flera gånger och tematisera, det 

vill säga sortera materialet i olika kategorier. Sorteringen görs med ett visst syfte. Redu-

ceringen görs på grund av att all material inte kan presenteras. Vissa delar beskrivs mer 

övergripande och vissa mer detaljerat. Reduceringen är starkt driven av de frågor som 
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ska besvaras, alltså studiens frågeställning. (Alvehus 2013 s. 110-111, Boréus & Berg-

ström 2005 s. 49, 85) 

 

Av de olika analysmetoderna använde jag innehållsanalysen. Innehållsanalysens syfte är 

att förenkla och berika data. Data delas in i teman eller kategorier och därefter försöker 

man hitta samband mellan kategorierna. Man börjar med att tematisera den transkribe-

rade texten, det betyder att försöka förenkla och strukturera texten. (Jacobsen 2012 s. 

142, 146) Jag hittade två större teman i min text och de är Vardagen på avdelningen och 

Utmaningar i den vardagliga praktiken på avdelningen. Genom tematiseringen påstår 

man att flera ord, meningar eller avsnitt i den transkriberade texten bildar en viktig en-

het inom ramen för intervjun som helhet. (Jacobsen 2012 s. 146) 

 

Nästa steg i en innehållsanalys är att kategorisera. Det betyder att gruppera de olika te-

man som jag har hittat. Kategorier behövs för att kunna påstå att några typer av data lik-

nar varandra eller skiljer sig från varandra. Ett av syftena med kategoriseringen är att 

förenkla den detaljerade och omfattade data. I den senare analysen ska man hellre för-

hålla sig till flera kategorier än till en mängd teman. Kategorierna kan antigen bestäm-

mas av forskaren på förhand, till exempel med hjälp av en intervjuguide, eller så bildas 

kategorierna direkt från materialet som samlats in. Efter kategoriseringen ska man fylla 

kategorierna med innehåll, alltså med citat från intervjun. Citaten upplyser vad infor-

manterna har sagt om de definierade kategorierna. (Jacobsen 2012 s. 147, 149, Yin 2013 

s. 180-181) Jag bildade mina slutliga kategorier först efter transkriberingen, fast jag 

hade försökt bygga upp intervjuguiden lite enligt olika teman för att underlätta mitt ar-

bete. Jag delade upp mina teman i sex mindre kategorier med hjälp av citat som hängde 

ihop och som förekom i olika sammanhang och som jag ansåg vara viktiga, det vill säga 

ett centralt resultat. Kategorierna i mitt första tema är Rutiner och en strukturerad var-

dag, Sociala färdigheter och Delaktigheten i vardagen. Kategorierna i mitt andra tema 

är Personalen, Barnet och barngruppen och Familjen. (bilaga 5) 

 

Efter att man har fyllt kategorierna med innehåll brukar man räkna hur många gånger ett 

tema nämnts. Nästa steg är att jämföra intervjuerna och leta efter skillnader och likheter. 

Sista steget i innehållsanalysen är att söka förklaringar till skillnader. (Jacobsen 2012 s. 

149-150, Yin 2013 s. 180-181)  



34 

 

 

4.6 Etiska aspekter 

De etiska kraven är någonting som ska betraktas som ideal, något man bör sträva efter 

och de ska tas i beaktande under hela undersökningsprocessen (Jacobsen 2012 s. 38-39, 

Kvale 1997 s. 105). Även öppenhet i ens studie är viktig. Det betyder att man så långt 

som möjligt beskriver och motiverar de val man har gjort under undersökningsproces-

sen. Oavsett fackområde eller vad man studerar, arbetar man med tre grundläggande 

etiska krav som är informerat samtycke, skydd av privatlivet och krav på korrekt pre-

sentation av data. (Jacobsen 2012 s. 32-39) Jag har följt de etiska kraven under hela min 

undersökningsprocess och har beskrivit mina val tydligt och genom att ge exempel. 

 

Informerat samtycke betyder att den som blir undersökt ska delta frivilligt och hon eller 

han vet om de risker och möjligheter deltagande kan innebära. Personen ska även ha 

förmågan att bestämma själv, utan press från andra, om hon vill delta i undersökningen 

och har rätt att dra sig ur när som helst. Men för att kunna välja fritt om hon vill delta, 

måste personen ha fått tillräckligt information om undersökningens syfte, vilka nackde-

lar och fördelar undersökningen kan föra med sig och hur den insamlade data ska an-

vändas. (Jacobsen 2012 s. 32-33, Kvale 1997 s. 107, 120, 142, Wikström 2009 s. 206-

207, Andersson & Ahnlund 2009 s. 193) Enligt Kvale (1997 s. 142) är det en bra idé 

med ett skriftligt avtal, genom vilken intervjupersonen godkänner sitt deltagande i 

undersökningen och den framtida användningen av intervjun. Innan jag satt igång, frå-

gade jag alla professionella på avdelningen om de var villiga att delta. Jag berättade om 

syftet och delade ut intervjuguiden i god tid. På grund av att intervjun blev flyttat tre 

gånger, hade vi gott om tid att diskutera syftet och intervjutillfällens tillvägagångssätt. 

Alla deltagare skrev under blanketten om informerat samtycke. 

 

Med skydd av privatliv hänvisas till att personen som deltar i undersökningen ska ha rätt 

till sitt privatliv. Man bör sträva efter att de som blir undersökta ska kunna förbli ano-

nyma, det vill säga att det ska vara omöjligt att koppla samman information med uppgif-

ter om informanternas identitet. (Jacobsen 2012 s. 34-35, Kvale 1997 s. 109) Alla in-
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formanter som deltagit i min undersökning är anonyma och därför nämner jag inte var 

undersökningen utfördes.   

 

Krav på korrekt presentation av data betyder att man ska återge resultat på ett fullstän-

digt sätt och placera in dem i sitt sammanhang. Man ska inte förfalska data och resultat. 

(Jacobsen 2012 s. 37) Med hjälp av citat försöker jag bidra till ett fullständigt återge-

ende av de resultaten jag har fått. Det är ändå viktigt att komma ihåg att jag utförde in-

tervjun på finska och har själv översatt citaten till svenska. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2012 s. 21) betyder extern validitet att resultat från en undersökning 

också är giltiga i andra sammanhang. Extern validitet kallas också för generaliserbarhet. 

När det gäller generaliserbarhet måste man fundera på om man kan dra allmänna slut-

satser med hjälp av bara en undersökning, det vill säga från de några få enheter som un-

dersökts. På grund av att kvalitativa studier har som mål att slå fast omfattningen eller 

frekvensen av ett fenomen är det snarare frågan om att förstå och fördjupa begrepp än 

att generalisera från ett urval av enheter till en större grupp enheter. (Jacobsen 2012 s. 

21, 171, Ekström & Larsson 2012 s. 14-15, 76, Tuomi & Sarajärvi 2002 s.133) Intern 

validitet handlar om ifall resultaten uppfattas som riktiga. Det handlar även om att fun-

dera om man har lyckats mäta det man ville mäta. (Jacobsen 2012 s. 21, 161, Tuomi & 

Sarajärvi 2002 s. 133) 

 

Reliabilitet är samma sak som pålitlighet och trovärdighet. Reliabilitet syftar på 

huruvida forskningsresultat är upprepningsbara. Undersökningen måste vara genomförd 

på ett sätt som väcker förtroende. (Jacobsen 2012 s. 21, Alvehus 2013 s. 122, Ekström 

& Larsson 2012 s. 14-15) 
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5 RESULTATREDOVISNING 

I detta kapitel redogörs för resultatet av gruppintervjun. Gruppintervjun utfördes på 

finska och jag har översatt de citat som används på svenska. Jag har i citaten försökt 

lämna bort fyllningsord som inte påverkar meningarnas syfte. Jag valde att dela in mitt 

resultat i olika kapitel enligt undersökningens frågeställning. Först tar jag upp vardagen 

på avdelningen som består av tre kategorier: (1.) rutiner och en strukturerad vardag, (2.) 

sociala färdigheter och (3.) delaktigheten i vardagen. Sedan följer utmaningar i den var-

dagliga praktiken på avdelningen, också med tre kategorier: (1.) personalen, (2.) barnet 

och barngruppen och (3.) familjen.  

5.1 Vardagen på avdelningen 

5.1.1 Rutiner och en strukturerad vardag 

Alla informanter beskriver rutinerna på avdelningen som vardagsrutiner, det vill säga en 

vardag som är uppbyggd runt mattider. Rutinerna ska vara permanenta och enhetliga för 

hela gruppen. Rutinerna beror också mycket på hurdan barngruppen är. Det vill säga hur 

många barn är på plats, i vilken ålder de är och hurdan personlighet barnen äger. Även 

personkemin mellan barnen måsta tas i beaktandet i utförandet av rutinerna. Vardagen 

börjar med frukost och morgonrutinerna. 

 

”... och sen det att rutinerna är stadigvarande och alla gör de där samma rutiner. Att 

det inte kan vara så att vi alla har egna rutiner. Utan vi har våra gemensamma sam-

hällsrutiner som efterföljs. Och detta leder då också till att barnen kan känna sig del-

aktiga.” 

 

Enligt informanterna fortsätter dagliga rutiner med att barnen går till skolan. Efter sko-

lan brukar de professionella alltid möta barnet individuellt, fråga hur dagen i skolan har 

varit och hur barnen mår. Nästa rutin som styr vardagen är mellanmålet. Efter det görs 

läxorna och sedan är det dags för middagen. Före kvällsmålet finns det tid att göra saker 

och ting tillsammans, enligt planering och önskningar.  
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” ... när man funderar på dagarna, dygnsrytmen, så den är ju ganska punktlig enligt 

mattiderna.” 

 

Informanterna fortsätter med att berätta att efter kvällsmålet börjar kvällsrutiner. När 

barnen går och lägger sig, när avdelningen lugnar ner sig och det blir tyst. Till kvällsru-

tinerna hör allt från att packa sina skolsaker ihop, tvätta sig, ringa hem till föräldrarna 

och önska en god natt till att de barnen som vill får höra en kvällsaga. 

 

”Jag tycker att det är en fin rutin det där att vi läser kvällsagor hos oss, alltid bara, att 

vi orkar upprätthålla detta.” 

 

Enligt informanterna är ett centralt resultat att kvällsrutinerna är de viktigaste rutinerna 

på avdelningen. Barnen har stora förväntningar på denna rutin varje kväll och väntar på 

sin tur att få vara på tu man hand med en av de professionella. Att läsa kvällsagor leder 

till att barnen lugnar ner sig och de får njuta av tiden med en vuxen. Ibland vill barnen 

inte alls höra en saga utan bara diskutera vardagen därför att till detta fanns eventuellt 

ingen tid tidigare under dagen. Barnen är ivriga att få sin lilla stund tillsammans med en 

vuxne och det kan uppstå avundsjuka kring barnen om inte kvällsagorna är lika långa 

hos varje barn. Barnen tycker ofta även tävla om vilken vuxne läser till vem, fast det är 

de vuxna som bestämmer. 

 

”... och jag funderar att kvällsrutinerna kämpas för mest, på ett eller annat sätt med 

alla barnen, detta visar hur viktiga kvällrutinerna är.” 

 

Enligt informanterna skiljer sig veckoslut och vardagar åt bara på detta sätt att under 

veckoslutet finns det mera fritid, det vill säga tid att göra utflykter eller andra aktiviteter. 

Men så som vardagarna byggs veckoslutet också runt måltiderna. Dagen börjar med 

frukost, nästa måltid är lunch och lunchen följs av mellanmålet. På eftermiddagen äts 

middag och kvällsmaten före kvällsrutinerna. 

 

Informanterna framförde att en strukturerad vardag är det som gör att barnen kan känna 

sig trygga och delaktiga. För detta behövs stadiga och efterföljda regler och gränser. 

Ansvaret till stadiga och efterföljda regler och gränser ligger på de vuxna. De vuxnas 
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vägledning av barnen och reglerna och gränserna leder till att barnen vet vad som kom-

mer att hända och när.  

”Trygga regler. Punkt.” 

”Upprepade regler. Att vi håller oss till de där samma reglerna och att de upprepas 

från dag till dag.” 

5.1.2 Sociala färdigheter 

Alla informanter ansåg att de dagliga rutinerna på avdelningen ger även bra möjligheter 

för barn att öva och utveckla sina sociala färdigheter. Alla gemensamma situationer och 

aktiviteter, från mattiderna till planerade aktiviteterna, som till exempel att spela bräd-

spel, eller att titta tillsammans på tv fungerar enligt informanterna som situationer där 

barnen lär sig sociala färdigheter.  

 

”... eller att vi förhandlar vilken kanal vi ska titta på och vem som får hålla i vid fjärr-

kontrollen... ” 

 

Enligt resultatet fungerar avdelningens uppbyggnad och storlek också som grund till 

övning och utveckling av sociala färdigheter. Med avdelningens uppbyggnad och stor-

lek syftas till att det alltid är andra barn på plats och barngruppen förändras i samma takt 

som vissa barn flyttar bort och det kommer nya. Det betyder att när placeringen hos ett 

barn upphör på avdelningen flyttar barnet vidare. När det finns plats på avdelningen kan 

det fort flytta nya barn till. På detta sätt lär sig barnen att komma överens med olika 

barn. 

 

Alla informanter konstaterade att barnen lär sig mycket av de professionella. De pro-

fessionella ska hjälpa barnen i svåra situationer, till exempel när oenigheter eller stri-

digheter uppstår mellan barnen. De professionella ska hjälpa barnen att uttrycka sina 

känslor och det barnen försöker framföra. Det kan till exempel hända att barnet inte be-

härskar färdigheten till att be artigt om någonting utan kräver helt enkelt att få någonting 

nu genast. Det kan också hända att barnet är på riktigt ledsen på grund av en strid med 

ett annat barn men att be om ursäkt kan kännas för krävande. Barnet kan även känna 

olika känslor efter att föräldrarna har gått hem efter ett mysigt besök på avdelningen och 
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det kan hända att barnet inte känner igen olika känslorna och inte kan sätta ord för dem. 

Då är det viktigt att de professionella diskuterar med barnet om känslorna och förklarar 

hur man kan känna sig i vissa situationer och att känna känslor är normalt. 

 

”... det att den vuxne hjälper honom eller henne verbalisera de där sakerna...” 

”Och sådant, åtminstone en väldigt stor del i detta arbete, att sätta ord för barnens 

känslor.” 

 

En informant tillade att i en grupp lär sig barnen också att ta andra i beaktande. På grund 

av att det finns många barn på avdelningen måste det göras kompromisser varigenom 

barnen lär sig att tåla besvikelser när andras önskemål kan gå före ens egna. 

 

En av informanterna förtydligade att sinsemellan lär sig barnen till exempel att förlikas 

efter att de har grälat. Barnen lär sig att be någon om ursäkt för och kanske även att dis-

kutera det som precis har hänt.  

 

”Att det inte är det att bara gå åt olika håll och be någon att dra åt helvete...” 

 

Resultatet visar även att barnen ska få feedback från de professionella, i helst varje situ-

ation. Både konstruktiv och positiv feedback. Den positiva feedbacken är lika viktig för 

barnen så som den konstruktiva feedbacken. Barnen ska få höra när de har lyckats och 

hur i vilken situation. Barnen lär sig även att ta hand om sig själv och uppskatta sig så 

som de är, tack vare de professionellas feedback. 

 

Två av informanterna tog upp att barnen kan lära sig ännu mera i vardagen på avdel-

ningen till exempel seder och folkvett. Barnen lär sig att gestalta, strukturera och analy-

sera vardagen och alla aktiviteter. Tack vare en strukturerad vardag lär sig barnen även 

regelbundenhet, dygnsrytm och således olika värden och betydelsen, de värden och be-

tydelsen som uppskattas i det finländska samhället.  

 

”Vi överför ju till barnen våra värden, det som vi bär inom oss, att på ett visst sätt tän-

ker jag att om vi uppskattar mat och till exempel mattider och eller att vi fasthåller reg-

ler så de är ju det vi överför till barnen.” 
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5.1.3 Delaktigheten i vardagen 

Det kom fram i resultatet att barnets delaktighet i vardagen består av att barnet får säga 

sina egna åsikter och de här åsikterna uppskattas. Barnet får vara delaktigt i uppbyggan-

det av vardagens verklighet. Barnet får göra det hon eller han verkligen vill och får delta 

i allt som görs på avdelningen. Det betyder att varje dag frågar de professionella vad 

barnet önskar sig att göra precis denna dag och alla önskemål försöks förverkligas. Ak-

tiviteterna som de professionella planerar, planeras med tanken att de görs alla vuxna 

och barn tillsammans. Det nämndes även konkreta aktiviteter som kan leda till delaktig-

het.  

 

”... att ibland till exempel ta barnen med i matlagningen och duka bordet eller vad som 

helst...” 

 

Ett centralt resultat är viktigheten med att lyssna till vad barnet har att säga och fråga 

barnet vad hon eller han skulle vilja göra. Informanterna förklarade att de satsar varje 

dag på att fråga vad barnet skulle vilja göra, lyssna till barnet och inte bara bestämma 

kring vuxna vad som görs. 

 

Resultatet visar att delaktighet också betyder det att barnet vet varför hon eller han är på 

avdelningen. Vilka är orsakerna till och vad är syftet med placeringen. Enligt informan-

terna ska det pratas med barnet och förklaras allt som görs, på ett sätt som gör att barnet 

förstår vad som pratas om. Informanterna tydliggjorde att ibland behövs även flera för-

klaringar per dag. 

 

”... det ska inte vara så att barnet nu bara är här och funderar och alla andra gör allt 

för barnet...” 

 

Informanterna tycker även att de professionellas uppgift är att hjälpa föräldrarna eller 

socialarbetarna, eller andra ifrågavarande, att berätta till barnet anledningarna varför 

barnet är på avdelningen. Med anledningarna syftas på orsakerna till placeringen. 
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Tre av informanterna nämnde också jämlikhet som en viktig faktor som påverkar bar-

nets känsla av delaktighet. Det diskuterades att barnen jämför sinsemellan vem som får 

göra vilken aktivitet, hur länge och tillsammans med vem. 

 

”Ja och det att även här försöker vi uppnå det här att rättvisa till alla, att ni slipper nu 

på en utflykt och ni slipper sen senare...” 

 

5.2 Utmaningar i den vardagliga praktiken på avdeln ingen 

5.2.1 Personalen 

Informanterna var väldigt enstämmiga om utmaningarna som hänger ihop med persona-

len. Som ett centralt resultat ses personalens egen ork som en stor utmaning och hur de-

ras ork påverkar arbetet på avdelningen. Informanterna diskuterade hur ett treskiftsar-

bete förorsakar det att man ibland känner sig väldigt trött och det påverkar då hur bra 

man orkar under sitt skift. Det är utgången till hur aktiv man är, orkar man diskutera 

med barnen om aktiviteterna eller bestämmer man bara inom personalen vad som ska 

göras. Det påverkar även hur tålmodig man är, ska man till exempel snabbt duka bordet 

själv eller låter man barnen duka och orkar vänta att det tar då kanske längre. De pro-

fessionellas ork påverkar överhuvudtaget vad som görs på avdelningen. Gör alla någon-

ting tillsammans eller sitter barnen för sig själva i vardagsrummet och ser på film. 

 

”Ja sen det att det är på en själv det hänger ganska mycket, att jag själv känner igen det 

att ibland är jag mera aktiv och ibland så inte...” 

 

”... och att är motiven då de att jag inte klarar av röran och att jag inte har tid att väg-

leda barnet, eller är jag liksom tålmodig och vägleder och tål den där röran och vad 

som kommer ur det... Att gör jag hellre själv, det är enklare, eller ska jag vägleda bar-

net och så får barnet delta själv...” 
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En annan utmaning som alla i gruppen var enstämmiga om är personalens gemensamma 

tid. Med den gemensamma tiden syftar informanterna till sådan tid där de skulle ha till-

räckligt med tid för att gå igenom reglerna, rutinerna och aktiviteterna på avdelningen. 

Det kom upp flera gånger under intervjun att det skulle vara viktigt för personalen att 

alla är vara medvetna om reglerna och rutinerna på avdelningen. Detta skulle leda till att 

alla professionella kunde fatta beslut utgående från samma utgångspunkter och enligt 

samma regler.  

 

”När jag funderar på förslag till förbättringar så mera kanske det att vi borde ha mera 

tid där vi kan fundera de här sakerna tillsammans...” 

 

”...Vi behöver mera i vissa situationer gruppkänsla, att dra ihop som ett team...” 

 

Resultatet visar att när de professionella har reglerna och rutinerna klara för sig själv är 

det enklare att förklara barnen varför det görs vissa saker och varför de görs på ett visst 

sätt. En annan viktig aspekt är att personalen ska vara eniga om reglerna och rutinerna 

och att personalen på detta sätt kan göra barnens vardag ännu tryggare. Informanterna 

tyckte att när deras handlingar är konsistenta och logiska så leder det till en trygghets-

känsla hos barnen.  

 

”... Ja alltså det att vi vuxna kunde handla logisk... För att alltid när vi fattar som vår-

dare egna beslut så orsakar vi ju samtidigt en viss osäkerhet hos barnen...” 

 

Resultatet visar också att professionella som är säkra på reglerna och rutinerna har det 

lättare att överföra dem till barnen. Det är viktigt för en fungerande vardag att, både 

vuxna och barn, är medvetna om hur saker och ting görs. På så sätt minskar chansen till 

ordväxling mellan båda parterna och arbetet blir enklare. 

 

”Det kan hända att personalen gnäller och så görs ingenting. Då är ingen delaktig. Att 

då försvinner ju professionaliteten...” 
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En annan aspekt som kom upp gällande personalens tid var att det vore skönt att ha 

mera tid under skiften för att kunna göra fler aktiviteter. Men för att ha mera tid, skulle 

det behövas mera personal.  

 

”... Eller om vi skulle ha till exempel fler människor per skift... Då kunde vi mera... 

Göra grejer...” 

 

5.2.2 Barnet och barngruppen 

Alla i fokusgruppen var eniga om att varje barn medför utmaningar som individ. Under 

diskussionen togs det upp att barnets karaktär kan förorsaka stora utmaningar. Begrepp 

som frivillighet, avundsjuka och svartsjuka kom upp som känslor som kan uppstå hos 

barnen i vardagen. Varje barn är en unik individ och därmed ska barnets utveckling och 

individualitet tas i beaktande när till exempel aktiviteter planeras.  

 

”Alltid har ju barnen sina egna bakgrunder, att det är ju alltid en ansenlig utmaning 

sen att själv förstå detta sen...” 

 

Enligt resultatet är även barnets egen känsla av att vara delaktig en utmaning. Informan-

terna tog upp att upplevelsen av delaktighet uppstår i samband med barnens emotionala 

och kognitiva förutsättningar och kan vara väldigt varierande och unik. Det betyder att 

uppfattningen av delaktighet kan vara unik och olik hos varje barn. 

 

”Men sedan det att när upplever barnet själv att hon eller han är delaktig det är intres-

sant...” 

 

”... att vem upplever varigenom och vem är förbigången och hur mycket, att får barnet 

aldrig den där känslan att jag har fått bestämma tillräckligt och har fått vara delakt-

ig...” 
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Det kom fram i resultatet att barnets tillvaro och aktivitet på avdelningen hänger mycket 

ihop med på vilket humör barnet är. Är barnet till exempel på ett sådant humör att det 

ids. Hur mycket kan barnet över huvud taget ta emot, är barnet kapabelt att ta ansvar?   

 

”På morgnarna är de ju väldigt delaktiga, alltså de får sängen bäddad och det uppstår 

ingen större förhandling, men sen på kvällarna är det kanske lite svårare...” 

 

En av informanterna tog upp att det ibland till och med kan fattas ett samförstånd mel-

lan barnet och de professionella. Det kan hända att barnet helt enkelt inte kan eller vill 

förstå vad de professionella säger eller det uppstår snedtändningar.  

 

”Vi är av annan åsikt till exempel. Du vill någonting annat än jag. Och så hittar vi inget 

samförstånd i vad vi ska göra...” 

 

Två av informanterna tog upp att varje barn på avdelningen befinner sig i en någorlunda 

kris. Med kris syftas till orsakerna av placeringen och förändringarna som placeringen 

medför till barnets vardag. Det diskuterades att barnens livssituation är för tillfället väl-

digt speciell och därmed är det viktigt för de professionella att fundera hur mycket och 

vad som kan krävas av barnet i olika situationer med tanke på att barnet skulle kunna 

känna sig delaktigt. 

 

”Jag tycker att en stor grej är också det att egentligen genomlever barnen här på vår 

avdelning en viss kris hela tiden... Så detta ska övervägas hela tiden...” 

 

Informanterna tog även upp att det finns en viss risk att barnet, beroende på sin bak-

grund, inte har tillräcklig social kompetens för att bemästra vardagen. Den aspekten 

måste tas i beaktande vid varje barn. 

 

Enligt resultatet ser informanterna barngruppens storlek och uppbyggnad som en stor 

utmaning. Det påverkar vilka och hurudana aktiviteter man kan göra tillsammans med 

barnen. Med uppbyggnad syftas på hur många barn som är på plats och i vilken ålder 

barnen är och hur många pojkar och flickor det finns. 
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”... hurdan barngrupp vi har, hur många kan tas för att syssla med någonting och sen 

att kan det göras någonting med hela gruppen.” 

 

5.2.3 Familjen 

När det gäller utmaningar som kan uppstå med familjer kom det fram att familjens 

struktur har stor betydelse. Finns det en eller två föräldrar, finns det syskon eller inte. 

Familjedynamiken och familjestrukturen kan påverka hur barnet beter sig i olika situat-

ioner. Familjedynamiken har lett till vad barnet är van vid och vilka sociala färdigheter 

barnet behärskar. 

 

” ... jag funderar på den där gruppsituationen, att om ett barn är enda barnet i familjen 

så är det ju rejält här när man måste öva när man är så van vid att det är hela tiden 

bara jag, allt till mig nu bara...” 

 

Informanterna diskuterade att alla familjer är olika och har sina egna vanor och bruk.  

 

”Att inte så att det skulle finnas rätta eller felaktiga vanor men att vi ska lära barnen 

sen hur vi gör här hos oss... Att det finns olika vanor.” 

 

Även kulturskillnader, olika språk, principer och fostringsideologier togs upp som ut-

maningar. 

 

”... det kan ju orsaka utmaningar att jag själv kanske inte har tillräckligt med kunskap 

om barnets kultur eller bakgrund, eller att jag känner igen sådant hos mig att det kan 

vara väldigt svårt att förhålla mig till ett visst barn på ett visst sätt om barnet har helt 

annorlunda principer...” 

 

Föräldrarna har stor inverkan på barnets tankar och funderingar. Resultatet visar att för-

äldrarnas inställning gällande placeringen och föräldrarnas värden påverkar hur mottag-

ligt barnet är. Om till exempel föräldrarna tycker att placeringen är onödig och att soci-



46 

 

alarbetarna gör allt fel och föräldrarna klagar kan föräldrarnas inställning lätt påverka 

barnets tankar. 

 

”... att har barnet rätten till att vara här eller är det så att föräldrarna står emot allt 

och barnet upplever att hon eller han ska vara likaså negativt inställd...” 

6 ANALYS OCH TOLKNING 

I detta kapitel kopplas resultatet med de tidigare forskningar och studiens teoretiska re-

ferensram. Analysen är indelat enligt studiens frågeställningar.  

6.1 Den miljöterapeutiska arbetsmetoden 

Jenner (2000 s. 23, 26) beskriver att den miljöterapeutiska arbetsmetoden, utgå från den 

fysiska och sociala miljön i vardagen. Verksamhetsområden är till exempel matlagning, 

städning, studier och gemensamma aktiviteter (Cederlund & Berglund 2014 s. 123-124). 

Fog beskriver att det som kännetecknar den miljöterapeutiska arbetsmetoden är att da-

gen har ett klart förlopp med klara gränser och regler och att metoderna knyter an till 

vardagliga situationer (2000 s. 65-67). Även Jenner (2000 s. 22) och Cederlund och 

Berglund (2014 s. 118, 123) beskriver att arbetsmetodens utgångspunkter är de dagliga 

situationer och händelser tillsammans med klienterna. Fog fortsätter att nyckelsituation-

erna i arbetsmetoden är att äta, tvätta sig, leka, lära sig olika saker och att lägga sig 

(2000 s. 65-67). Jenner poängterar att förutsättningen för den miljöterapeutiska arbets-

metoden är att verksamheten bygger på regler, struktur och gränser (2000 s. 29). 

 

Ett centralt resultat i min studie bekräftar deras påståenden. Resultatet visar ett de pro-

fessionella på avdelningen använder den vardagliga fysiska och sociala miljön i arbetet 

med barnen. Rutiner och aktiviteter görs tillsammans med barnen. Vardagen är upp-

byggd kring vardagsrutiner som mattider, fritidssysselsättningar, att göra läxor och som 

allra viktigast kvällsrutinerna. Vardagen är strukturerad och det finns tydliga och kon-

stanta regler och gränser som efterföljs. 
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6.2   Barns möjligheter att lära sig sociala färdig heter 

Ett centralt resultat i min studie är att alla rutiner på avdelningen ger möjligheter till att 

öva sociala färdigheter. Med de professionellas hjälp lär sig barnen att komma överens, 

att ta andra i beaktande och att förlikas och be om ursäkt, även att diskutera, göra kom-

promisser och tåla besvikelser. Resultatet visar att alla aktiviteter, det vill säga allt som 

görs tillsammans leder till inlärningsmöjligheter. Som konkreta exempel kan nämnas 

mattider, brädspel eller att titta på tv. 

 

Detta sammanfaller med det vad Jenner (2000 s. 23, 26) och Fog (2000 s. 65-67) skriver 

att i den miljöterapeutiska arbetsmetoden styr de dagliga aktiviteterna, gjord tillsam-

mans med de professionella och andra barnen, individens förmåga att öva och utveckla 

sociala och praktiska färdigheter. Även Cederlund och Berglund (2014 s. 123-124) och 

Fenz (2009) har kommit till samma slutsats, de framhäver att sociala färdigheter lärs av 

andra och genom att saker görs tillsammans. 

 

Resultatet i min studie visar att barnen lär sig sociala färdigheter som till exempel att be 

om ursäkt, ta andra i beaktandet och konfliktlösning. Detta sociala färdigheter lärs ge-

nom hjälp av vuxna och genom inlärning av sociala färdigheter. Resultatet sammanfall-

ler med det Fenz (2009) och Manninen (2011) kom fram till i deras forskningar, att 

barns sociala kompetens och samspelets färdigheter kan stärkas genom att lära barnen 

skicklighet i samspel. Så lär sig barnen bland annat att umgås med andra, lösa problem 

och att ta emot andras tankar och idéer. På detta vis förbättrar barnen sin förmåga att 

kommunicera och ta kontakt. Även Cederlund och Berglund (2014 s. 123-124) bekräftar 

resultatet i min studie. Cederlund och Berglund förklarar att speciellt konfliktlösning 

och beaktande av andra lärs genom att hantera situationer där andras önskemål går före 

ens egen.  

 

Enligt resultatet i min studie leder även avdelningens sociala storlek och uppbyggnad 

till olika inlärningsmöjligheter hos barnen. Det finns alltid andra barn på plats och barn-

gruppen som helhet bidrar till inlärningsmöjligheter. Detta sammanfaller med Ce-

derlunds och Berglunds (2014 s. 125) beskrivning av den miljöterapeutiska arbetsme-

toden som vanligtvis sker mycket tillsammans med andra och att det finns många olika 
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personligheter och beteenden som ska tas i beaktande. I gruppen får man stöd från andra 

och lär sig beteenden som leder till delaktighet. Resultatet sammanfaller också med det 

Cederlund & Berglund (2014 s. 125) och Günder (2011 s. 154-157) hänvisar till, att 

verksamhetens främjande sociala och fysiska utformning leder till ännu fler möjligheter 

till utvecklande av kompetenser. Resultatet från min studie skiljer sig från den sist 

nämnda förklaringen så att resultatet visar endast att verksamhetens sociala utformning 

leder till utvecklandet av kompetenser. 

 

Ett centralt resultat i min studie visar att en strukturerad vardag leder till olika inlär-

ningsmöjligheter. Barnen lär sig olika värden, regelbundenhet och dygnsrytm som är 

viktiga för en positiv utveckling och social inlärning. Detta sammanfaller med teorin om 

syftet med den miljöterapeutiska arbetsmetoden. Jenner (2000 s. 23, 26) förklarar att 

syftet med den miljöterapeutiska arbetsmetoden är att erbjuda en stabil och social miljö 

som ger deltagarna möjlighet till social inlärning och därmed en positiv utveckling.  

 

Resultatet visar även att barnen lär sig att ta hand om sig själva och att uppskatta sig så 

som de är. Resultatet visar att detta uppnås genom trygghet och självtillit. Trygghet 

uppstår genom strikta regler och rutiner och de professionellas feedback. Resultatet 

sammanfaller med Jenners (2000 s. 29) förklaring att en strukturerad vardag leder till 

känslor av trygghet och självtillit. Heino (2013 s. 98) hänvisar att barn som är barn-

skyddsklienter kan ha ett självdestruktivt beteende och vara tillbakadragna. Därför kan 

det vara av stor betydelse att barnen lär sig uppskatta sig själva så som de är. 

 

Herlitz (2001 s. 14) skriver att social kompetens är en överlevnadsskicklighet. Social 

kompetens krävs för att överleva i miljön där individen lever i. Detta stämmer överens 

med mitt resultat enligt vilken barn har möjlighet att lära sig viktiga sociala färdigheter 

på mottagningshemmet som ger barnen möjligheter att klara av vardagen och som ger 

möjligheter till känslan av delaktighet. 

6.3 Barns delaktighet i vardagen 

Enligt resultatet i min studie betyder barns delaktighet i vardagen att barnet får säga sina 

egna åsikter och att åsikterna uppskattas. Saastamoinen (2010 s. 65) bekräftar detta ge-
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nom att förklara att delaktighetskänslan uppstår när barnets åsikter tas i beaktande och 

detta ska alltid hända. Nurmi (2011 s. 6) förklarar att delaktighet handlar om att barnet 

blir hörd angående frågor och beslut i barnets liv och att barnet ska ha möjlighet att ut-

trycka sig själv och får fram sin egen åsikt. För att detta krav uppfylls, behövs hjälp av 

vuxna. Resultatet i min studie visar att de vuxnas hjälp i att förverkliga barns delaktig-

het är av stor betydelse och de vuxna måste lyssna på allvar och fråga vad barnet vill 

göra. Även Beyer (2007) kom fram i sin forskning att vuxna borde fråga mera om bar-

nens åsikter angående aktiviteter i vardagen. Resultatet av min studie sammanfaller 

även med det Jokela (2013) kom fram i sin forskning att vuxna verkligen måste lyssna 

på allvar för att kunna förverkliga barns delaktighet. Även Nurmi (2011 s. 7) och Hotari 

m.fl. (2013 s. 151) poängterar att barnen kan känna sig delaktiga när de vuxna äger en 

aktiv roll i barnens liv. Korppi och Latvala (2010) kom fram i sin forskning att de vux-

nas handlingar är av stor betydelse. De vuxnas handlingar behövs när de ska stödja bar-

nen i att uppnå delaktighetskänslan. Nurmi (2011 s.7) anmärker ändå att det inte enbart 

räcker till att få uttrycka sin åsikt, utan det krävs mycket mer för att kunna känna sig 

delaktig.  

 

Ett annat centralt resultat i min studie visar att delaktighet i vardagen betyder att barnen 

får vara med i att uppbygga vardagens verklighet, att få delta i allt som görs på avdel-

ningen och att så långt som möjligt få göra det de verkligen vill. På så sätt får barnen 

vara självständiga och fatta egna beslut. Detta sammanfaller med det Björck-Åkesson 

och Granlund (2004 s. 36, 41) förklarar att barnen får delta i allt som görs. Molin (2004 

s. 79) förklarar att det krävs för att utveckla en känsla av delaktighet att individen kan 

och får ta del i olika aktiviteter och är inkluderad i aktiviteterna. Även Nurmi (2011 s. 6) 

förklarar att delaktighetskänslan kräver att individen får vara med i vardagen så att det 

syns i resultatet, det vill säga barnen har fått säga sin åsikt och har fått komma med för-

slag. Saastamoinen (2010 s. 66) poängterar att delaktighet kräver att individen får vara 

med att förverkliga, utveckla och utreda sina ärenden. Hotari m.fl. (2013 s. 151) anmär-

ker att ju mer barnen får vara med i att fatta beslut desto mer anses dem vara delaktiga i 

aktiviteter som berör besluten. 
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6.4 Utmaningar i förverkligande av barns delaktighe t 

En central utmaning angående barns delaktighet som kom upp i min studie är de pro-

fessionellas egen ork på arbetet. Detta påverkar hur aktiv man är, om barnen får göra, 

om man hellre vill göra saker själv eller om de görs tillsammans. Detta påverkar också 

hur aktiv diskussionen är mellan de professionella och barnen, om aktiviteterna planeras 

tillsammans eller om de professionella bestämmer själv. Resultatet sammanfaller med 

Päkkiläs (2008 s. 161-162, 164) förklaring att barnskyddsarbetet ses som ett ganska 

vuxencentrerat arbetssätt där de vuxna bestämmer om alla tillvägagångssätt. Resultatet i 

min studie bekräftas även av Korppis och Latvalas (2010) resultat att det vore viktigt att 

vara aktiv under sitt arbetsskift och orka för att det är de professionellas, eller över hu-

vudtaget de vuxnas, handlingar som är av central betydelse när det är frågan om barnens 

möjlighet att uppnå delaktighetskänslan. Även Jokela (2013) bekräftar mitt resultat med 

resultat från hennes forskning där hon kom fram till att det är ytterst viktigt att de vuxna 

ska lyssna på allvar vad barnet har att säga. Resultatet i min studie sammanfaller även 

med det Hotari m.fl. (2013 s. 151) och Nurmi (2011 s. 7) påpekar att det krävs en aktiv 

roll av de vuxna för att barnen ska kunna känna sig delaktiga. De vuxnas ork är en för-

utsättning till att barnens bästa förverkligas, till aktiva diskussioner med barnen. Ju mer 

barnen får uttrycka sina åsikter och vara med i att fatta beslut desto mer kan barnen 

känna sig delaktiga. (Nurmi 2011 s. 6, Hotari m.fl. 2013 s. 151) Jenner (2000 s. 23, 26) 

beskriver som en princip i den miljöterapeutiska arbetsmetoden att utföra en öppen 

kommunikation med barnen om vad som planeras. Därför krävs att de professionella är 

aktiva och orkar kommunicera hela tiden med barnen. 

 

Enligt resultatet i min studie är de professionellas gemensamma tid en stor utmaning. 

Det vore bra om alla på avdelningen var medvetna om avdelningens gemensamma reg-

ler, rutiner och aktiviteter så att alla kunde jobba från samma utgångspunkter och på 

detta vis skapa en trygghetskänsla hos barnen. Det kom fram att de professionella skulle 

behöva mer tid till planering av aktiviteter och genomgående av regler och rutiner. När 

alla är medvetna om detaljerna på avdelningen, kan den miljöterapeutiska arbetsme-

toden förverkligas på det bästa möjliga sättet. Resultatet i min studie sammanfaller med 

Cederlunds och Berglunds (2014 s. 124) förklaring om hur viktigt regler och riktlinjer är 

för det miljöterapeutiska arbetssättet. Cederlund och Berglund fortsätter att tydliga syf-
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ten ska finnas i all verksamhet och arbetet ska vara noggrant planerat. Samma metodik 

och metoderna ska användas av hela personalgruppen. (Cederlund & Berglund 2014 s. 

124) För att kunna förverkliga miljöterapin på det bästa sättet, och så som Cederlund 

och Berglund beskriver, vore det bra med tillräckligt gemensam planeringstid.   

 

Enligt resultatet i min studie utgör även de professionellas tid under ett skift en stor ut-

maning. Tiden som står till förfogandet till de professionella påverkar vad som görs hur 

länge och med vem. Det kom fram att det åtminstone ibland vore härligt och nödvändigt 

med fler personal per skift. Detta kan kopplas direkt till det Cederlund (2000 s. 174, 

176, 180) skriver att tiden som personal har till förfogande påverkar vilka aktiviteter 

som görs tillsammans. Hur stor del av arbetstiden kan användas åt planeringen av akti-

viteter och aktiviteter själva beror på de tilltagna resurserna. Detta innebär ibland behov 

av fler personal på arbetsskift. Det är ju precis aktiviteterna som fungerar som stöd och 

medel i det vardagliga förändringsarbetet. Utan tid för aktiviteter sker inte heller någon 

förändring (se kapitel 3.3). 

 

När det handlar om utmaningar som barnet själv eller barngruppen kan medföra, står 

barnets egen känsla av att vara delaktig i fokus. Resultatet i min studie visar att känslan 

kan vara mycket varierande och unik beroende på barns emotionala och kognitiva förut-

sättningar. Resultatet sammanfaller med det Nurmi (2011 s.6) och Hotari m.fl. (2013 s. 

150) förklarar att delaktighetskänslan är alltid subjektiv. Resultatet i min studie kan 

också till teorin av Björck-Åkesson och Granlund (2004 s. 30 & 41) som skriver att del-

aktigheten inte kan bedömas utifrån, utan att individen själv kan bedöma sin upplevelse 

av delaktighet. Känslan av delaktighet beror på situation, samspel, individens utveckling 

och erfarenheter. Också Jokela (2013) kom i sin forskning fram att upplevandet av del-

aktighet i samma situation är olik hos olika personer. 

 

Förståelse av själva begreppet delaktighet visade sig vara olik hos olika personer. I re-

sultatet av min studie kom det indirekt fram att det fanns flera uppfattningar av begrep-

pet. Detta visades genom att vissa informanter ansåg att delaktighet är at barnet får 

önska och påverka aktiviteterna på avdelningen och andra informanter tyckte att delak-

tighet betyder det när barnet gör detta de professionella kräver att barnet gör. Resultatet 

kan kopplas direkt till Päkkiläs (2008 s. 161) påstående om att delaktighet är ett mång-
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facetterat begrepp inom barnskyddet. Också resultatet av Beyers (2007) forskning sam-

manfaller med resultatet i min studie att kunskapen om delaktighet är ännu begränsad i 

barnskyddsanstalter och att uppfattningen av delaktighet är allt som allt variearande hos 

barn och vuxna.   

 

En annan faktor som påverkar hur barns delaktighet kan förverkligas är enligt resultatet 

att barnen inte nödvändigtvis behärskar tillräckligt med social kompetens. Resultatet i 

min studie skiljer sig från hur Heino (2013 s. 98) beskriver barnen. Heino beskriver bar-

nen som sociala varelser som klarar av vardagen men. Enligt Fenz, Ogden och Herlitz är 

den sociala kompetensen förutsättningen till att klara av vardagen (se kapitel 3.4). Även 

Cederlund och Berglund (2014 s. 125) anmärker att förändringsarbetet utgår från att 

människan utvecklas genom interaktioner med varandra. Det kan alltså vara svårt att 

hjälpa barn med bristande färdigheter till interaktion, eftersom den språkliga kommuni-

kationen utgör det huvudsakliga instrumentet i den miljöterapeutiska arbetsmetoden 

(Andersson 2003 s. 108-109). Resultatet i min studie hänger ihop med det Ogden (2003 

s. 223, 226, 229) förklarar att den grundläggande sociala kompetensen utvecklas i inter-

aktion med föräldrarna i hemmet. Föräldrarnas belöning och bestraffning och hur de 

motiverar sina egna reaktioner har stor inflytande över barnets beteende. Om ett barn 

lever i en splittrad familj, med ett otillräckligt föräldraskap med föräldrar som inte orkar 

eller med stora konflikter i familjen och hot av våld (Heino 2013 s. 96-97), så är det inte 

förvånande att barnet inte har social kompetens när hon eller han blir placerad på avdel-

ningen. 

 

Enligt resultatet i min studie ses även barnens olika individualiteter som en utmaning i 

att kunna förverkliga deras delaktighet. Resultatet visar att utveckling och individualitet 

ska tas i beaktande när aktiviteter planeras. På samma sätt förklarar Päkkilä (Päkkilä 

2008 s. 161-162, 164) att arbetet ska vara barncentrerat och utgå ifrån att varje barn är 

en unik, självständig och individuell personlighet. Aktiviteterna ska planeras och utföras 

enligt barns karaktär och åldersskede.  

 

Resultatet i min studie visar att barnens familjer och deras kultur, vanor och bruk, deras 

språk, principer och fostringsideologier samt familjedynamiken ses som utmaningar till 

att förverkliga barns delaktighet.  
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Heino (2013 s. 93-95) skriver att det är vanligt för klienter inom barnskyddet att famil-

jens struktur har förändrats och att vardagen är präglat av många olika förändringar. Att 

ta hänsyn till alla olika personligheter med sina olika värden, vanor, bruk och eventuellt 

olika språk, kultur och principer är utmanande i den vardagliga miljöterapeutiska ar-

betsmetoden på avdelningen där det enligt Cederlund och Berglund (2014 s. 124) ska 

finnas enighet kring normer, värderingar och utgångspunkter. Konflikter kan uppstå om 

barnen och föräldrarna utgår från andra normer och värderingar, än de professionella.   

 

6.5 Sammanfattning av analys och tolkning 

Förändringsarbetet på avdelningen jag har undersökt är präglat av den miljöterapeutiska 

arbetsmetoden. Det finns strikta regler, gränser och rutiner som styr vardagen. Det 

kunde finnas ännu mera beaktandet av den miljöterapeutiska arbetsmetoden, men en 

barnskyddsanstalt är ingen miljöterapeutisk behandlingsinstitution. Den miljöterapeu-

tiska arbetsmetoden finns mera undermedvetet integrerat i vardagen.  

 

Barnen har bra möjligheter till inlärning av sociala färdigheter. Den miljöterapeutiska 

arbetsmetoden med sina rutiner och aktiviteter bidrar till inlärningsmöjligheter som in-

dividen behöver för att bemästra vardagen. Viktiga färdigheter så som att ta andra i be-

aktande, att komma överens, att tåla besvikelser och att göra kompromisser, att förlikas 

och be om ursäkt och att diskutera och även att uppskatta sig själv, kan läras på avdel-

ningen. De är viktiga färdigheter för att kunna leva tillsammans med andra individer i 

samhället och att kunna känna sig delaktig i vardagen. Mottagningshemmets avdelnings 

storlek och uppbyggnad är av stor betydelse och fungerar som utgångspunkt till inlär-

ningsmöjligheter. De professionellas roll som vuxna har stor betydelse för vad barnen 

kan lära sig. De professionella fungerar som förebilder och deras handlingar och plane-

ringar är ytterst viktigt för att de fungerar som utgångspunkt till inlärningsmöjligheter. 

Barnen behöver vägledning av vuxna för att lära sociala färdigheter och de lärs bäst i 

vardagliga situationer som mattider, hushållning eller i ordnade aktiviteter. 

 

De professionella på mottagningshemmet jobbar utgående från barnskyddslagen och 

barnets bästa och främjar därför barnens möjligheter till delaktighet. Med hjälp av den 
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miljöterapeutiska arbetsmetoden och de sociala färdigheter som barnen kan lära sig har 

barnen möjlighet att känna sig delaktiga i vardagen. På avdelningen diskuteras med bar-

nen om barnens önskemål och förväntningar. Ändå är vardagen förhållandevis vuxen-

centrerat och det finns olika uppfattningar av delaktighet kring de professionella.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den miljöterapeutiska arbetsmetoden på av-

delningen medför en del utmaningar. De kan delas in i tre kategorier: de professionella 

som ett arbetsteam, barnet och hela barngruppen och dessutom barnets bakgrund och 

familj. Den största utmaningen är de professionellas egen ork under arbetsskiftet som 

förutsätter hur aktiv den professionelle är, vilka aktiviteter det görs och med vem. Men 

även om de professionella skulle orka och skulle vara aktiva så finns det även tidsbrist 

eller rättare sagt personalbrist som orsakar utmaningar. Ibland räcker det inte med två 

professionella per arbetsskift till sex barn med alla sina behov och önskemål. Begränsad 

tid leder till att förverkligandet av barns delaktighet eller inlärning av sociala färdigheter 

inte kan förverkligas på ett önskad eller även efterlängtad sätt. Det önskades även mera 

tid tillsammans för de professionella för att utbyta information, diskutera, utvärdera och 

planera. Problemet kunde åtgärdas genom att ha mera personal per arbetsskift men det 

medför en ekonomisk utmaning som de professionella inte kan påverka. 

 

När det gäller utmaningar som barnen och barngruppen medför poängterades att alla 

barn på avdelningen är individer med färdigheter, krav och behov. Barnets social och 

kulturell bakgrund, dess familjestruktur och uppväxtomständigheter utmanar arbetet på 

avdelningen. Med hänsyn till barnens ofta stora olikheter och faktumet att det vanligtvis 

är sex barn samtidigt på plats så är det inte förvånansvärt att även barngruppen i sin hel-

het kan vara en utmaning för arbetet på avdelningen. Även föräldrarnas inställning till 

placeringen och deras förmåga och vilja till samarbete ses som en stor utmaning. Det 

påverkar arbetet mellan de professionella och föräldrarna och även mellan de profess-

ionella och barnen.  
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I sista kapitlet tas upp reflektioner och kritisk granskning kring resultat, validitet, relia-

bilitet och metodval. Till sist behandlas även arbetslivsrelevansen och förslag på fortsatt 

forskning. 

7.1  Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att ge ökad kunskap om hur de professionella på mottag-

ningshemmet kan stöda barns sociala färdigheter och delaktighet i vardagen. Med hjälp 

av mina frågeställningar ville jag få fram hur vardagen ser ut på mottagningshemmet, 

och vilka inlärningsmöjligheter det innebär. Jag ville även ta reda på vilka utmaningar 

som finns i det vardagliga arbetet gällande förverkligandet av barns delaktighet på mot-

tagningshem. 

 

Jag anser att jag fick svar på mitt syfte och mina forskningsfrågor men jag skulle ha 

önskat en fördjupning i resultatet om den miljöterapeutiska arbetsmetoden i vardagen. 

Jag märkte redan efter intervjun att min intervjuguide inte var så effektiv som jag hade 

trott. Det fanns helt enkelt för många frågor och även flera frågor angående samma de-

talj. Jag hade koncentrerat mig för mycket på till exempel barns delaktighet och inte till-

räckligt på den miljöterapeutiska arbetsmetoden. Ändå är jag väldigt nöjd med resultatet 

angående utmaningar i det vardagliga arbetet. Jag hoppas att kunna bidra till ökad kun-

skap gällande forskningsfrågan om utmaningar i att förverkliga barns delaktighet på 

mottagningshem. Jag anser att jag lyckades få fram olika utmaningar som de profess-

ionella kan stöta på i det vardagliga arbetet på mottagningshemmet och jag lyckades 

även få fram olika faktorer angående den miljöterapeutiska arbetsmetoden och vilka so-

ciala färdigheter barnen kan lära sig. 

 

Men utmaningarna kring den miljöterapeutiska arbetsmetoden fick stort utrymme i min 

studie och delaktighet i sig syns väldigt lite i resultatet. Detta beror på att det uppstod 

mest diskussion om utmaningarna och jag ville inte påverka informanternas diskussion 

under gruppintervjun alltför mycket när det var meningen att styra diskussionen så litet 
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som möjligt. Jag anser ändå att resultatet jag fick fram blev inte så brett som det kunde 

ha blivit på grund av att tiden till gruppintervjun var begränsat. 

7.2 Validitet, reliabilitet och metod 

Så som Jacobsen beskriver är extern validitet samma sak som generaliserbarhet. Att ge-

neralisera betyder att dra allmänna slutsatser (2012 s. 21). Man ska fråga sig om det 

man har undersökt kan generaliseras. På grund av att min studie är kvalitativ och jag 

ville förstå och fördjupa begrepp och intervjuade bara ett få antal professionella på ett 

enda mottagningshem kan jag konstatera att mina resultat inte är generaliserbara. Intern 

validitet handlar om ifall resultaten kan uppfattas som riktiga, det vill säga har man 

lyckats mäta det man tror man mäter. (Jacobsen 2012 s. 21, 161) Med reliabilitet menas 

pålitlighet och trovärdighet. Reliabilitet syftar på om forskningsresultat är upprepnings-

bara. (Jacobsen 2012 s. 21)  

 

Jag anser att jag lyckades mäta det som jag ville och resultaten kan uppfattas som rik-

tiga. För att mitt resultat skulle vara så riktig som möjligt bandade jag gruppintervjun 

och transkriberade intervjun exakt ord för ord. Jag läste igenom den transkriberade in-

tervjun flera gånger för att skapa en säkerhet att jag förstår texten. Jag var medveten om 

min roll som ledare under intervjun och att jag känner nästan alla som deltog i gruppin-

tervjun och hur detta kan påverka resultatet. Jag anser ändå att detta inte påverkade 

gruppintervjun negativt.  

 

Som insamlingsmetod använde jag den kvalitativa gruppintervjun och jag anser att valet 

var relevant med tanke på mitt syfte och frågeställningar. Tanken var att gå på djupet 

och inte generalisera. Jag anser att med hjälp av gruppintervjun som metod kom jag 

fram till intressanta påståenden ur de professionellas synvinkel. Enligt Alvehus är det 

dock (2013 s. 88) en risk med gruppintervjun att individuella och avvikande åsikter 

eventuellt inte kommer fram. Jag anser att detta kan ha hänt. Ofta när en av informan-

terna kom med en åsikt bekräftade alla andra informanter påståendet. Det kan å andra 

sidan leda till att studien verkar mer pålitlig när det finns flera åsikter och påståenden 

som liknar varandra. 
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7.3 Arbetslivsrelevans 

Barnets bästa, och som en viktig delaspekt av detta barns delaktighet, är något som de 

professionella på ett mottagningshem bör sträva efter varje dag. Därför är det ytterst 

viktigt att kartlägga praktiken och utmaningar i detta sammanhang. Syftet var att resul-

tatet av denna undersökning skulle bidra till att tydliggöra principerna och dagliga ar-

betsmetoder på detta mottagningshem och jag hoppas att jag lyckades med detta. Jag 

hoppas även att socionomer och andra professionella på andra mottagningshem och 

även inom andra yrkesgrupper, till exempel förskolepersonal, kan ha användning av 

undersökningens resultat då de reflekterar kring sitt eget arbete för främjandet av barns 

delaktighet.  

7.4 Förslag på fortsatt forskning 

Forskning kunde fortsättas med samma frågeställning men med individuella temainter-

vjuer för att eventuellt få mera varierande svar. Även en undersökning ur barnens syn-

vinkel kunde vara ett bra komplement. Dessutom vore en studie som fokuserar sig ännu 

mera på det miljöterapeutiska i arbetet intressant. Därmed menas att undersökaren 

kunde lämna främjandet av delaktighetskänslan bort och koncentrera sig på hur det mil-

jöterapeutiska syns och hur det förverkligas i vardagen på mottagningshem. 
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BILAGA 1: FÖLJEBREV  

Hyvät vastaanottolaitoksen työntekijät! 

Nimeni on Miriam Larinkoski ja suoritan juuri viimeisiä sosiaalialan opintojani ammattikorkea-

koulu Arcadassa tavoitteenani valmistua syksyllä 2014. Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää 

millä menetelmillä osastolla tuetaan lapsia osallisuuteen sekä lasten sosiaalisia valmiuksia ja 

mitä haasteita tähän työhön liittyy. 

Opinnäytetyöni tutkimusmetodina käytän fokusryhmähaastattelua, ja toivon, että siihen osallis-

tuisi 4-5 ammattilaista työryhmästänne. Fokusryhmähaastattelu on strukturoitu ryhmähaastattelu 

jonka tavoitteena on vastata kysymykseen ”Miten lasten osallisuutta arjessa voidaan tukea osas-

tolla?”. 

Haastatteluajankohdaksi ehdotan kesäkuussa työryhmäpalaverinne, jolloin kuulisin mielelläni 

näkemyksiäsi ja ajatuksiasi aiheeseen liittyen. Aikaa tähän menisi noin 90 minuuttia. Ryhmä-

haastattelua varten saat haastattelurungon (liite) ja keskustelu käydään siinä olevien kysymysten 

pohjalta. Te olette fokusryhmänä keskiössä ja minä ohjaisin keskustelua, mieluiten mahdolli-

simman vähän.  

Jos sinulle sopii, nauhoittaisin keskustelun ja tekisin vihkooni muistiinpanoja. Aion pitää hyvää 

huolta siitä, ettei henkilöllisyytesi tule julki ja että vain minulla sekä ohjaavalla opettajallani on 

mahdollisuus käydä haastattelussa kerätty aineisto läpi. Kun työni on valmis, kaikki keräämäni 

materiaali tuhotaan. Osallistuminen haastattelutilaisuuteen on täysin vapaaehtoista ja osallistu-

misen voi keskeyttää, jos siltä tuntuu. 

Mikäli sinulla herää tutkimuksestani tai menetelmästäni kysymyksiä, voit ottaa minuun tai oh-

jaavaan opettajaani yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse alla olevin tiedoin. 

Kiitos etukäteen! Ystävällisin terveisin,  

         ohjaava opettaja 

Miriam Larinkoski       Arla Cederberg 

*****        arla.cederberg@arcada.fi 

puh. *** ******* 



 

 

 BILAGA 2: BLANKETTEN OM INFORMERAT SAMTYCKE 

    

 

Suostumus haastatteluun osallistumisesta 

 

 

 

Allekirjoittamalla annan suostumukseni haastatteluun, joka käsittelee vastaanottolaitok-

sen ammattilaisten mahdollisuuksia tukea lasten sosiaalisia valmiuksia ja osallisuutta 

arjessa. Olen saanut tietoa haastattelun tavoitteista sekä oikeuksistani siihen liittyen. 

Olen tietoinen siitä, että haastattelija sitoutuu käsittelemään aineiston luottamuksellisesti 

ja kaikkien osallistujien henkilöllisyys pidetään anonyymina. Hyväksyn että haastattelu 

nauhoitetaan.  

 

Olen saanut tarpeeksi tietoa tutkimuksesta ja annan täten suostumukseni osallistua tut-

kimukseen ja tulla haastateltavaksi.  

 

 

 

 

 

 

Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 

 



 

 

BILAGA 3: ANSÖKAN OM FORSKNINGSLOV     

Tutkimuslupahakemus 

Hyvä vastaanottolaitoksen vastaava hoitaja, 

Nimeni on Miriam Larinkoski ja suoritan juuri viimeisiä sosiaalialan opintojani ammattikorkea-

koulu Arcadassa. Tällä hetkellä kirjoitan opinnäytetyötäni liittyen lasten osallisuuteen arjessa. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää kuinka vastaanottolaitoksen ammattilaiset pystyvät 

tukemaan lasten osallisuutta ja sosiaalisia valmiuksia.  

Työni tavoitteena on selvittää millä menetelmillä osastolla tuetaan lasten sosiaalisia valmiuksia 

sekä osallisuutta ja mitä haasteita tähän työhön liittyy. Tarkoituksenani on kerätä kvalitatiivinen 

aineisto käyttämällä fokusryhmähaastattelua tutkimusmetodina. Fokusryhmähaastattelu on 

strukturoitu ryhmähaastattelu jonka tavoitteena on vastata kysymykseen ”Miten lasten osalli-

suutta arjessa voidaan tukea osastolla?”. Toivon, että voisin tätä tarkoitusta varten haastatella 

yhteensä 4-5 ammattilaista vaihtelevilla työtaustoilla. 

Tutkimukseen kuuluvat eettiset näkökohdat huomioidaan opinnäytetyöprosessissa. Tämä tar-

koittaa, että haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista, osallistujat saavat tietoa haastattelun 

menetelmistä ja tavoitteesta. Osallistujat voivat tarvittaessa keskeyttää haastattelun, ja mikäli 

haastateltaville sopii, nauhoitan haastattelun. Kaikkien fokusryhmähaastatteluun osallistuvien 

henkilöllisyys pidetään anonyymina. 

Pyydän tutkimuslupaa toteuttaakseni tämän tutkimuksen ***** ***** osasto *****. Tutkimuk-

sen tulos käytetään vain ja ainoastaan minun opinnäytetyössäni.  

Mikäli sinulla herää tutkimuksestani tai menetelmästäni kysymyksiä, voit ottaa minuun tai oh-

jaavaan opettajaani yhteyttä.  

Kiitos etukäteen!  

Ystävällisin terveisin, 

ohjaava opettaja 

Miriam Larinkoski       Arla Cederberg 

*****        arla.cederberg@arcada.fi 

puh. *** ******* 



 

 

Allekirjoittamalla vakuutan saaneeni tarpeeksi tietoa koskien tutkimusta ja annan opis-

kelijalle Miriam Larinkoski luvan toteuttaa tutkimusta ***** ***** osasto *****. 

 

 

Allekirjoitus ja päiväys 

 

 

 

 

***** *****, osasto *****, vastaava hoitaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4: INTERVJUGUIDE      

Haastattelurunko 

 

AVAUSKYSYMYKSET  

 

1. Ammattinimike? 
2. Kuinka kauan olet työskennellyt lasten kanssa? 
3. Montako vuotta on työkokemusta lastensuojelun parissa? 
4. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt ***** vastaanottokeskuksessa? 

 

JOHDANTOKYSYMYKSET 

 

5. Kuinka paljon sinulla on päivässä aikaa lasten kanssa yhdessä tekemiseen? 
6. Mitkä ja millaisia rutiineja teillä on lasten kanssa osastolla? 
7. Mitä aktiviteettejä teette lasten kanssa? 
8. Millaisia taitoja/valmiuksia lapsi voi oppia yhteisten rutiinien ja aktiviteettien 

kautta? 
9. Minkälaiset säännöt ja rajat ohjaavat jokapäiväistä toimintaa osastolla? 
10. Mitkä ovat yleiset haasteet lasten kanssa yhdessä tehdyissä aktiviteeteissä ja 

rutiineissa? (Parannusehdotuksia?) 
 

 

SIIRTYMÄKYSYMYKSET 

 

11. Millaiset aktiviteetit ja rutiinit tukevat lasten sosiaalisia valmiuksia? 
12. Miten yhteiset rutiinit ja aktiviteetit/yhteinen ohjelma tukee mielestäsi lasten 

sosiaalisia valmiuksia?  
13. Minkälainen vuorovaikutus on lapsille hyväksi jotta he voisivat harjoittaa 

sosiaalisia valmiuksiaan? (aikuiset esimerkkeinä, palaute, ystävät) 
14. Mitkä ovat yleiset haasteet lasten sosiaalisten valmiuksien tukemisessa 

osastolla? (Parannusehdotuksia?) 
 

 

 

 



 

 

AVAINKYSYMYKSET  

 

15. Mitä ”lasten osallisuus arjessa” tarkoittaa mielestäsi? 
16. Miten sinä henkilökohtaisesti tai te työryhmänä tuette lasten osallisuutta 

osastolla arjessa?  
17. Minkälaiset tekemiset/aktiviteetit/rutiinit ja minkälainen päivärytmi edesauttavat 

lasten osallisuutta arjessa? Entä milloin tekemiset aiheuttavat lapsille liikaa 
vastuuta ikäänsä nähden? (osallisuuden ja vastuun raja) 

18.  Voitteko kertoa hetkistä ja tilanteista jolloin osallisuuden tukeminen  
 ei onnistunut?  

19.  Mitkä ovat yleiset haasteet osallisuuden tukemisessa osastolla? 
(Parannusehdotuksia?) 

 

 

 

LOPUKSI 

 

20.  Olisiko Teillä vielä jotain lisättävää? Jotain sellaista mitä ei vielä tullut esille? 
 

  



 

 

BILAGA 5: KATEGORISERING AV EXEMPEL FRÅN INTERVJUN   

Ursprunglig 

uttryck 

Förenklad uttryck Kategori Tema 

”... när man funderar på 
dagarna, dygnsrytmen, så 
den är ju ganska punktlig 
..." 

Strukturerad dygnsrytmen Rutiner och en strukture-

rad vardag 

Vardagen på avdelningen 

”Jag tycker att det är en fin 
rutin det där att vi läser 
kvällsagor hos oss, alltid 
bara, att vi orkar upprätt-
hålla detta.” 

Rutiner Rutiner och en strukture-

rad vardag 

Vardagen på avdelningen 

”... eller att vi förhandlar 
vilken kanal vi ska titta på 
..." 

att komma överens, göra 

kompromisser, diskutera 

Sociala färdigheter 

 

Vardagen på avdelningen 

”Att det inte är det att bara 
gå åt olika håll och be 
någon att dra åt helvete...” 

att ta andra i beaktande, att 

förlikas, diskutera, be om 

ursäkt 

Sociala färdigheter Vardagen på avdelningen 

”... det ska inte vara så att 
barnet nu bara är här och 
funderar och alla andra 
gör allt för barnet...” 

 

Att göra själv, att be-

stämma själv 

Delaktighet Vardagen på avdelningen 

”att jag själv känner igen 
det att ibland är jag mera 
aktiv och ibland så ej...” 

Att orka Utmaningar hos persona-

len 

Utmaningar i den vardag-

liga praktiken på avdel-

ningen 

”vi borde ha mera tid där 
vi kan fundera de här sa-
kerna tillsammans...” 

Tidsbrist Utmaningar hos persona-

len 

Utmaningar i den vardag-

liga praktiken på avdel-

ningen 

”... Eller om vi skulle ha 
till exempel fler människor 
per skift...” 

Brist på resurser Utmaningar hos persona-

len 

Utmaningar i den vardag-

liga praktiken på avdel-

ningen 

”Men sedan det att när 
upplever barnet själv att 
hon eller han är delaktig 

det är intressant...” 
 

Individens egen uppfatt-

ning/känsla av delaktighet 

Utmaningar hos barnet Utmaningar i den vardag-

liga praktiken på avdel-

ningen 

”Att inte så att det skulle 
finnas rätta eller felaktiga 
vanor men att vi ska lära 
barnen sen hur vi gör här 

hos oss...” 

Vanor och bruk i barnens 

familj 

Utmaningar hos familjen Utmaningar i den vardag-

liga praktiken på avdel-

ningen 

 


