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Förutsättningar för uppväxt, lärande och 
delaktighet för alla 
 ̶  Forskarnas observationer och rekommendationer för främjandet 
av möjligheterna till mångsidig utveckling, hälsa och deltagande 
bland barn och unga 

Jouni Välijärvi (red.) 
 

Varje barn har rätt till en obruten, sund och balanserad uppväxt och utveckling.  Föräldrar, 
politiska beslutsfattare, servicesystem och de som arbetar inom dessa är skyldiga att 
säkerställa att denna rättighet även tillgodoses i verkligheten. Vuxna är fullkomligt kapabla till 
detta om viljan är tillräckligt stark. Ingen institution kan ensam trygga en fridfull uppväxt för barn. 
Men genom samarbete är det utan vidare möjligt att säkerställa att varje barn kan nå sin fulla 
potential. Vuxna måste dock först inse att sammanhängade och fungerande vägar för uppväxt 
och lärande skapas tillsammans med barn och unga.  

I arbetet med grunden för Barnstrategin har man utnyttjat forskningsresultat genom att be drygt 
etthundra forskare och forskargrupper beskriva sina viktigaste resultat och 
åtgärdsrekommendationer på basis av dessa. Av dessa sammanställdes en rapport där 
observationerna och rekommendationerna representerar varje forskares eller grupps egna 
uppfattningar, och i sista hand är de själva ansvariga för sina uttalanden. Avsikten var alltså inte 
att utarbeta en heltäckande syntes av finländsk forskning som gäller barn och unga. Av 
forskarna begärdes även beskrivningar av eventuell god praxis som främjar dessa förslag och 
ett stort antal förslag togs emot. Dessa kommer dock att analyseras och presenteras senare. 

Huvudansvaret för sammanställandet av forskningsresultaten har varit hos professor Jouni 
Välijärvi från Jyväskylä universitet. Identifieringen och utnämningen av de forskare och 
forskningsprojekt som är viktiga med tanke på Barnstrategin gjordes av forskarmedlemmarna i 
styrgruppen för Barnstrategin, vilka utöver Välijärvi var professor Niina Junttila från Åbo 
universitet, professor Kirsti Karila från Tammerfors universitet, utvecklingsdirektör/ombudsman 
Petra Kouvonen från Självständighetsjubileets barnstiftelse (ITLA), professor Marja-Leena 
Laakso från Jyväskylä universitet, direktör Anna Rotkirch från Väestöliitto och ledande forskare 
Minna Ylikännö från Fpa. Därtill deltog forskningschef Johanna Lammi-Taskula från Institutet för 
hälsa och välfärd (THL) i arbetet som sakkunnigmedlem. Dessa genomförde även den första 
analysen av forskarnas utlåtanden i fråga om de egna expertisområdena och utarbetade 
sammandrag av dem. Även dessa sammandrag finns på ovan nämnda adress. 
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Den kanske viktigaste insikten som forskarna ger genom det sammanställda materialet är att 
faktorer som avgör livskvaliteten för barn och unga har en stark tendens att hopa sig såväl i gott 
som ont. Till följd av detta brukar i synnerhet problem som man stöter på i livet ofta förstärka 
varandra och bli invecklade och omöjliga för barn och unga att hantera utan hjälp. Utgående 
från forskarnas anföranden vet vi mycket om vilka faktorer som är skadliga för barns utveckling. 
Framöver är det viktigt att främja att vuxna som styr barnets liv har samarbetsförmåga, lyssnar 
på barnet och ger det tid då när barnet behöver det mest.  På basis av utvärderingen bör man 
därtill identifiera metoder som visat sig vara effektiva och som kan användas för att förebygga 
generationsövergripande och negativa trender.  

Materialet som samlats av forskare har indelats i fem teman som återspeglar människans 
grundläggande behov: mänskliga relationer, lärande, trygghet, hälsa och delaktighet. På flera 
temaområden behandlar man därtill på ett genomgripande sätt forskningsobservationer som 
anknyter till nativiteten. Med tanke på barns och ungas utveckling och lärande är de olika 
temaområdena sammanbundna och att skilja dem åt skulle innebära att våldföra sig på 
utmaningarna i barns och ungas vardag.  

Tjänsterna som stöder mänskliga relationer är fortfarande till stora delar uppbyggda enligt 
kärnfamilj-konceptet, varvid exempelvis rättigheterna hos växelvist boende barn är oklara. 
Föräldrarnas roller är i förändring, även om faderskapets vårdpotential ännu till stora delar är 
outnyttjad. Detta bromsas av bl.a. ett osmidigt familjeledighetssystem och arbetsplatsernas 
konservativa inställningar.  Lagstiftningen ger föräldrarna lika rättigheter att vårda barn, men 
arbetsplatsernas verksamhetskultur, ledningens attityder och arbetsgemenskapens värderingar 
hindrar fortfarande ofta att pappornas delaktighet blir allmännare. Det största hotet mot hållbara 
mänskliga relationer är den allt vanligare ensamheten bland barn. Ensamhet har en koppling till 
många allvarliga hälsorisker, upplevt utanförskap och förlust av livets meningsfullhet. Ensamhet 
är en särskilt stor riskfaktor för välbefinnandet i fråga om personer med funktionsnedsättning, 
personer med invandrarbakgrund och sexuella minoriteter. Ensamheten har också en koppling 
till barnets socioekonomiska familjebakgrund. Forskningen har producerat många 
verksamhetsmodeller för att förebygga ensamhet där bl.a. småbarnspedagogiken och skolan 
har en viktig roll.  

Lärande är en interaktiv process som aktiveras och styrs av motivationen. Under de senaste 
åren har forskningen som gäller motivation gjort snabba framsteg. Om lärandet upplevs som 
meningsfullt och man har möjlighet att själv delta i planeringen av verksamheten ger detta 
motivation till att kämpa för att främja kunnandet. Visserligen är det mycket individuellt vad som 
motiverar en. Jämlikheten i kunnandet har försvagats, även om den finländska undervisningen 
fortfarande har mycket jämn kvalitet i internationell jämförelse. Andelen som presterar svagt har 
ökat kraftigt och hembakgrundens koppling till kunnandet har snabbt blivit starkare. Även 
hemorten återspeglas starkare än tidigare i småbarnspedagogikens funktioner och elevernas 
kunnande i skolan. Detta är en följd av bl.a. den interna segregationen i regionerna och 
städerna.  Bakgrunden är mer synlig än tidigare också i utbildningsvägarna. Avgörande val om 
dessa görs redan i en tidig ålder. Forskningen om hinder för lärandet har gjort stora framsteg 
under de senaste åren. Resultaten framhäver de tidiga årens betydelse för att förebygga 
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problem, och på basis av resultaten har man tagit fram ett flertal stödmodeller som kan 
användas i småbarnspedagogiken och skolan.  

De pedagogiska möjligheterna med digitaliseringen har identifierats, men utnyttjandet av dem är 
fortfarande i startskedet. Trots all oro bör man vara medveten om att barn och unga använder 
tekniken på ett mycket mångsidigt sätt, även om det finns en stor variation. Utveckling av 
pedagogiken förutsätter att man utnyttjar barns och ungas egna erfarenheter och idéer. Det 
finns allt mer forskning som visar att konstfostran och motion gagnar lärandet. Samarbetet med 
tredje sektorn är viktigt för att kunna erbjuda fler möjligheter och även för att stärka 
hobbyverksamheten i skolorna. Småbarnspedagogiken och skolan blir allt mer integrerade i och 
med att man vill garantera en sammanhängande livsväg för barn och unga. 
Småbarnspedagogikens kvalitetssystem kräver uppmärksamhet av kommunerna eftersom 
aktörsfältet är varierande. Även stödet för personalens yrkesmässiga utveckling varierar.    

Trygghet är ett grundläggande behov för barn. Barnets alla erfarenheter av situationer som 
hotar dess trygghet framhäver hur viktigt det är att vuxna skapar trygghet och är beredda att 
lyssna på barnet när det är i nöd. Majoriteten av barnen och de unga mår visserligen bra, men 
hos en del av dem hopar sig samtidigt många olika störningar som hotar en balanserad 
utveckling. Dessa har en stark koppling till bland annat familjestrukturen, föräldrarnas ställning 
på arbetsmarknaden och deras hälsa. Det är uppenbart att familjernas problem allt oftare är 
generationsöverskridande och därför bör man kunna rikta hjälp till familjerna i ett så tidigt skede 
som möjligt och i en lätt tillgänglig form. Den bristfälliga samarbetsförmågan inom servicen och 
hos de vuxna som arbetar inom den gör det oskäligt svårt att få det stöd som behövs. Nya 
teambaserade arbetsformer tas dock fram med stöd av forskningen. Rådgivningen och 
skolhälsovården har en avgörande roll i tryggandet av barns hälsa. Bägge når nästan alla barn 
och användarna är enhälligt nöjda med i synnerhet rådgivningarnas verksamhet.  

Även skolhälsovården skapar trygghet och fungerar huvudsakligen bra att döma av barns och 
familjers erfarenheter.  Avsaknaden av ekonomisk trygghet är en grundläggande orsak till 
många andra risker som barn stöter på. Under de senaste decennierna har barnfattigdomen 
ökat kraftigt. Detta äventyrar på många sätt barnets välbefinnande och ostörda sociala 
relationer. Ekonomisk trygghet och en stabil livssituation, såsom exempelvis 
arbetsmarknadsställningen, är även viktiga faktorer som påverkar nativiteten. Detta bidrar även 
till att åldern för förstföderskor har ökat. För minoritetsgrupper skapas trygghet också av att 
deras kulturella normer och seder respekteras.  

Hälsa skapar en grund för välbefinnandet och möjliggör ett helhetsmässigt lärande.  I synnerhet 
har psykiska störningar hos barn ökat på ett alarmerande sätt. Barns och deras familjers hälsa 
har en nära koppling. Psykiska och fysiska hälsoproblem hos föräldrarna orsakar ofta kraftiga 
symtom hos barnen. Störningarna har stora återverkningar senare i livet och ökar flerfaldigt 
risken för hälsoproblem och bl.a. utslagning ännu i vuxen ålder.  Därför är det oerhört viktigt att 
man lyssnar till barn och stöder dem när föräldrarnas problem uppstår. Den svåra 
livssituationen hos barn och familjer blir därtill besvärligare av att de ofta möter väldigt olika 
yrkesmässiga tänke- och verksamhetssätt när de söker hjälp. ADHD är ett exempel på ett 
syndrom som förutsätter nära samarbete mellan skolan och hälsovården. ADHD drabbar 
välbefinnandet i synnerhet hos pojkar och barn födda i slutet av året.  
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Program som främjar barns och ungas hälsa utvecklas aktivt. Genomslaget hos många av 
dessa interventioner har konstaterats genom experiment, men det behövs ännu forskning om 
hur de fungerar på befolkningsnivå. Att sköta om den egna hälsan förbättrar livskvaliteten, och 
där har motionen en viktig roll. De finländska ungdomarnas motionerande har minskat kraftigt i 
synnerhet i en tidig ålder. Detta leder till ökad övervikt och ökar de negativa uppfattningarna om 
den egna kroppen. Genom riksomfattande program har man kunnat öka motionsaktiviteten i 
småbarnspedagogiken och läroanstalterna. Stadsbyggandet är en nyckelfaktor i synnerhet i 
främjandet eller avgränsandet av vardagsmotionen. 

Verkställande av delaktighet skapar förutsättningar för att barn och unga ska utvecklas till en 
del av gemenskapen.  En upplevelse av delaktighet skapas när man genuint lyssnar på barnet. 
Barnets synpunkter och tolkning av världen är speciell och måste respekteras, även när dessa 
avviker mycket från vuxnas tolkning. Barn i skolåldern upplever att deras möjligheter och vilja 
att delta i omgivningens verksamhet är mindre än deras vänners i de flesta andra länder, och 
detta förutsätter i synnerhet utveckling av skolkulturen. Delaktigheten verkställs bristfälligt i de 
nuvarande formella strukturerna. Exempelvis elevkårerna eller förfarandena för hörande inom 
lagstiftningen upplevs som strukturer som representerar de vuxnas värld och för de flesta blir 
det oklart hur meningsfulla dessa är.  

Delaktighet som upplevs som meningsfull sker i vardagliga situationer där barn och unga kan 
besluta om exempelvis sin egen livsmiljö. Ärenden som vuxna anser vara sekundära och små 
är ofta av avgörande betydelse för barn. Barn själva betonar det gemenskapliga i delaktigheten, 
medan de strukturer som erbjuds dem huvudsakligen grundar sig på individens aktivitet. Det är 
även viktigt att stöda specialgruppers delaktighet, eftersom denna ofta lämnas helt obeaktad 
och därmed redan i ett tidigt skede orsakar ensamhet och utanförskap. Även de fysiska 
avstånden begränsar möjligheterna och virtuella gemenskaper kan åtminstone delvis vara en 
lösning på detta. Vid sidan om virtuella modeller pågår det även mycket aktiv forskningsbaserad 
utveckling av andra modeller för delaktighet. 
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