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Det hälsofrämjande samspelet 

Små barn utvecklas i samspelet med sina 

omvårdnadspersoner – oftast föräldrarna. 

Därför är det viktigt att vi som möter föräldrar 

och barn under småbarnsåren har förståelse för 

vilka föräldrabeteenden som främjar små barns 

hälsa. Genom att stödja föräldrars 

omsorgsförmåga ger vi barn hälsofrämjande 

insatser tidigt i livet. 
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• https://www.youtube.com/watch?v=8BA8CcEUP84

Känner ni igen situationen mellan förälder 

och barn från er dagliga verksamhet?

https://www.youtube.com/watch?v=8BA8CcEUP84
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Lite olika begrepp…

• Anknytning är det känslomässiga band som ett barn 

utvecklar till den föräldragestalt som barnet vill vara nära 

när det känner rädsla eller oro. 

• Bindning avser föräldragestaltens känslomässiga 

beredskap.

Förälder/

vårdnadshavare

Situationer som aktiverar anknytningen 

är stresshöjande för barnet, till 

exempel: 

• att vistas i en okänd miljö (i ett mottagningsrum 

på BVC eller på familjecentralen) eller 

• att möta en främmande person (som en BVC-

sjuksköterska, läkare el personer på 

familjecentralen). 
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Trygg anknytning

- Barnet har erfarenheter av att få trygghet och 

beskydd när barnet söker den vuxnes närhet. En 

trygghet som behövs för att barnet ska kunna 

hänge sig åt sin nyfikenhet och sitt behov av att 

utforska världen. 

Otrygg anknytning 

• Barnet har erfarenheter som präglas av att 

föräldern erbjuder närhet men utifrån sina egna 

behov och inte utifrån vad barnet behöver. 
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Desorganiserad anknytning

- fler i psykosocialt belastade miljöer, 

- förekomsten är i synnerhet kopplad till 

erfarenheter av inkonsekvent omvårdnad, där 

barnet hamnar i en beteendeparadox när den 

förälder som ska skydda barnet och erbjuda 

närhet är densamma som skrämmer barnet och 

som barnet borde akta sig för. 

Att bedöma anknytning…
- kräver specialistkompetens, 

- de forskningsmetoder som finns tillgängliga 

kräver träning inför användande och i de flesta 

fall särskild certifiering samt

- de är inte utarbetade för att användas i den 

kliniska vardagen.

- …därför pratar vi i huvudsak om samspelet.
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Samtidigt känner många erfarna oftast på sig när 

något ”inte stämmer” i samspelet eller när barnets 

beteende avviker från det för åldern förväntade.

Anknytning och samspelets 

betydelse för utvecklingen!

• Kognitivt

• Socialt



2019-05-20

7

• När det går – följer föräldern barnets 

behov.

• När det krävs – tar föräldern ansvar och 

bestämmer.
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Konsekvent = förutsägbar för barnet, 

betyder att man kan göra olika utifrån vad 

barnet behöver. 

Stor stark och snäll!

Men ibland missar man varandra… 

https://www.youtube.com/watch?v=bOR7jId8wYk

https://www.youtube.com/watch?v=bOR7jId8wYk
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Känner ni igen situationen mellan förälder 

och barn från er dagliga verksamhet?

Hur kan vi nå en förståelse för hur 

barnet har det?

Genom att:

• Lyssna på hur föräldern pratar om barnet.

• Observera förälderns samspel med 

barnet.
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Working Model of the Child Interview 

(WMCI)

Studier har visat att mammor som beskriver sina barn 

 med stor detaljrikedom, 

 som är positiva och öppna för att barnet utvecklas och 

förändras, 

 som ger exempel på hög lyhördhet för barnets olika känslor 

och behov och 

 som på ett sammanhängande och tydligt sätt kan berätta 

om sitt barn 

…i signifikant högre grad har barn som är tryggt 

anknutna.

Maternal Behavior Q-sort (MBQS)

Metoden bedömer 

Hur lyhörd föräldern är för sitt barns initiativ till 

samspel, 

det känslomässiga engagemanget hos föräldern 

men även

barnets lust till samvaro och förmåga att ta emot 

de erbjudanden som kommer från föräldern. 
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Att hjälpa föräldrar att 

uppmärksamma sitt barn.

Ställ frågor om barnet!
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Uppmärksamma föräldern när barnet söker 

föräldern, ”titta nu vill han dig något”.

Modellinlärning
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Hjälpa och stödja föräldrar att växla fokus.

Stöd genom struktur, t ex vad gäller för 

mobiltelefoner på familjecentralen? 
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Aktiviteter som främjar förälderns samspel 

med barnet,  t ex spädbarnsmassage, 

sångstund.

Fler förslag?

Hur uppmärksammar ni och hanterar 

situationer där föräldrar samspelar på ett 

sätt som inte motsvarar barnets behov?
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Tack!


