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Innehåll 
�  Språkstörning, neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk 

ohälsa 
�  Psykisk ohälsa i förskoleåldern – en översikt 
Fördjupning: 
�  Nedstämdhet, sorg och depression 
�  Ångest 
�  Självkänsla  
�  Generella råd och diskussion 
 



En språkstörning kommer sällan 
ensam 
�  Språkstörning ofta en ”förstadiagnos” 
�  ADHD 
�  Autism 
�  Generella och specifika 

inlärningssvårigheter 



Exempel på samvariation 
 



Språkstörning hos barn och psykisk 
ohälsa 
�  En språkstörning kan påverka barnets sociala liv och leda till 

bland annat utanförskap 



Risk- och skyddsfaktorer 

Bemötande 

Social 
situation 

Egenskaper 
hos 

föräldrarna 

Egenskaper 
hos barnet 



Psykisk ohälsa i förskoleåldern 
�  Att små barn har regleringssvårigheter är normalt 
�  När svårigheterna hindrar barnen från att ta för sig, utforska och 

utvecklas talar vi om psykisk ohälsa, även i förskoleåldern 



Konsekvenser av psykisk ohälsa 
�  Oro och rädsla hämmar lust och utforskande 
�  Trots och svårigheter med social interaktion hindrar lek och 

positivt samspel med andra barn 
�  Den motoriska och fysiska utvecklingen kan hämmas 
�  Konsekvenser för trygghet, känslomässig utveckling och 

självkänsla 



Vanliga sökorsaker till barnpsykiatrin i 
förskoleåldern 

�  Föräldrars osäkerhet och känsla av att inte räcka till, egen psykisk 
ohälsa 

�  Regleringssvårigheter och utvecklingsavvikelser 
�  Symtomen förändras över tid 
�  Svårt att prognosticera  
�  Från ungefär två års ålder kan vi säga mer om barnets utveckling och 

olika symtom blir tydligare.  



Problem i föräldra-barn-relationen 
�  Anknytning 
�  Överinvolverade 
�  Underinvolverade 
�  Aggressivt och gränsöverskridande 
�  Hindrar barnets utveckling 



Anpassningssvårigheter 
�  Stora förändringar leder till stress hos barn 
�  Mellan 1-2% av barnen drabbas allvarligt 



Regleringssvårigheter 
�  Innebär att barnet har svårt att reglera känslor, uppmärksamhet och/eller 

motorik. 

�  Det vanligaste uttrycket för psykisk ohälsa i förskoleåren  
�  Reglering är svårt för alla barn under två år, vilket hör till normalutvecklingen 

�  Denna utveckling pågår under hela barndomen och ända upp i vuxenlivet  

�  Ungefär 7 % av 2-åriga barn bedöms ha allvarligare regleringssvårigheter som 
påverkar deras dagliga anpassning, sociala interaktioner och relationer och 
beteenden, relationsstörningar eller omfattande störningar i utvecklingen 



Brister i samspel och kommunikation 
�  Bristande ömsesidighet 
�  Svårt att få kontakt med barnet 
�  Stereotypier 
�  Avvikande 

blickkontakt 
�  Avvikande 

sensorik 



Känslomässiga svårigheter 
�  Känslomässiga svårigheter som ångest, rädsla, och 

nedstämdhet förekommer hos 6-15 % av föreskolebarnen 
mellan 2-6 år.  

�  Symtomen kan vara håglöshet, apati, mat- och sömnproblem, 
ängslighet, eller passivitet 

�  De vanligaste ångestproblemen hos  
förskolebarn är separationsångest, 
specifika fobier och social fobi.  



Behandling av psykisk ohälsa hos barn 
i förskoleåldern 
�  Med små barn sker alltid behandling tillsammans med och 

genom föräldrar 
�  Barnets och föräldrarnas problem är sammanflätade och 

många gånger fokuserar behandlingen på själva samspelet 
dem emellan 

�  Målet är alltid att underlätta för barnet 
�  Viktigt att fånga upp psykisk ohälsa hos förälder 
�  Viktigt att fånga upp neuropsykiatriska symtom som 

försvårar barnets utveckling 



Nedstämdhet, sorg och depression 
�  Depression är ovanligt hos små barn (data saknas men 

troligen <1% i förskoleåldern), men när det förekommer är 
det allvarligt och kan vara tecken på försummelse, 
omsorgssvikt, infektion, eller vara sekundärt till trauma. 

�  Depression hos små barn har samband med omgivnings- eller 
familjefaktorer och förekommer lika ofta hos pojkar som 
flickor 



Symtom på depression hos barn i 
förskoleåldern  
Diagnoskriterier för egentlig depression enligt DSM-IV 
Minst fem av följande symtom måste finnas under minst två veckor. 
Minst ett av symtomen (1) eller (2) måste finnas: 
 
�  Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen. Hos barn kan detta visa sig som irritabilitet. 
�  Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter 
�  Betydande viktnedgång, viktuppgång eller minskad alternativt ökad aptit 
�  Sömnstörning 
�  Psykomotorisk hämning eller agitation 
�  Svaghetskänsla eller brist på energi 
�  Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor 
�  Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet 
�  Återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer på självmord eller fullbordat självmordsförsök 
�  Symtomen 
�  A. uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression 

B. orsakar lidande eller en försämrad funktion 
C. beror inte på missbruk, medicinering eller av somatisk sjukdom eller skada 
D. förklaras inte bättre av en sorgreaktion 



Misstanke om depression när ett 
barn...  
  

�  Är ledset, gråter lätt, ser sorgset och livlöst ut i mimiken, är trött ständigt, inte orkar 
någonting.  
  

�  Har tappat lusten för allting, inte kan leka, inte går att roa, ingenting vill, inte vill leva.  
  

�  Har blivit irritabelt, aggressivt, oroligt, rastlöst och okoncentrerat jämfört med tidigare.  
  

�  Inte klarar av skolarbetet som vanligt, inte kan göra hemuppgifter, får sämre resultat. 
  

�  Vägrar att lämna föräldrarna för att gå till dagis eller skola, inte kan sova i sin säng. 
  

�  Inte kan somna, sover oroligt och äter dåligt jämfört med tidigare. 
  

�  Har återkommande kroppsliga symtom utan att man finner somatisk bakgrund/orsak. 



Föräldrar beskriver...  
  

�  Barnet är alltid missnöjt och aldrig glad, de känner inte igen sitt barns beteende. 
  

�  Svårighet att avleda barnets nedstämdhet/irritabilitet, det uppstår ideliga konflikter. 
  

�  Frustration över att det inte går att engagera barnet i någonting, få något att bli 
roligt. 
  

�  Oro att barnet har en sjukdom, men att de inte förstår vad det är och önskar 
utredningar. 
  

�  Misstankar om depression nämner de i stort sett bara när det finns affektiv sjukdom 
i släkten.  
  

�  Stor oro om barnet har kastat ur sig att det inte vill leva eller har utsatt sig för 
dödsfara. 



Barnet själv...  
  
�  Kan sällan beskriva spontant hur det känns, svarar ”vet inte” eller 

”bra” på frågor. 
   

�  Depressionen syns i barnets ansikte: sorgsna ögon, livlös mimik, 
likgiltig, avvisande. 
  

�  Barn förnekar ofta att de mår dåligt, vill inte prata, men visar upp 
sin irritation. 
  

�  Barn kan peka ut på en serie tecknade ansikten hur de känner sig 
(glad-neutral-ledsen). 
  

 



Förskolans roll 
�  Familjer med barn 0-6 år med depressionssymtom behöver 

kontakt med barnpsykiatrin eftersom tillståndet betraktas 
som allvarligt 

�  Ta upp det du ser med föräldrarna 
�  Om du känner dig mycket osäker, eller inte når fram till 

föräldrarna, kontakta BUP för rådgivning 
�  Om föräldrarna ändå bagatelliserar eller inte agerar – 

kontakta socialtjänsten 



Sorg 
�  Sorg är en naturlig reaktion när man är med om något 

ledsamt som att förlora en viktig person ( t ex genom död, 
flytt, sjukdom) eller husdjur. 

�  Sorg kan till det yttra likna depression men har en tydligare 
orsak, och de mest intensiva symtomen går över snabbare 

�  Det fanns en tid när man trodde att barn inte har ett 
sorgearbete. 

�  Barns fantasier ofta värre än verkligheten 



�  Idag vet vi bättre, att barn också har ett sorgearbete.  
�  Mognad, tidigare erfarenheter och föräldrars sorg påverkar 
�  Barns sorg är ”randig”, den kommer och går  
�  Bara för att ett barn beter sig som vanligt, betyder det inte 

att det inte sörjer.  
�  Vanligt att barn lyfter in sina tankar och känslor om döden i 

leken. Ett exempel kan vara att barnet leker begravning eller 
”pang, du är död”. 



Vad ska man säga?  
�  Undvik att låstas som att inget har hänt 
�  Fråga föräldrarna hur de har förklarat för barnet, så att det 

finns en förförståelse och förberedelse när barnet tar upp 
ämnet 

�  Visa att du tål att höra 
�  Att du lyssnar aktivt är viktigare än vad du säger 



Förskolans roll vid sorgebearbetning 
�  Förskolan har en stor betydelse för barn som drabbats av sorg.  
�  I förskolan kan barnet få de vardagliga rutinerna som är viktiga för 

trygghet.  
�  Det är även viktigt för barnens sorgebearbetning att de får leka 

lekar där de kan bearbeta sina upplevelser och känslor. I 
forskningen framkommer det att barn leker lekar som relaterar till 
det som de varit med om. Det är bra om vuxna deltar i dessa 
lekar. 

�  En handlingsplan hjälper både personalen och barnet 
�  Extra tröst kan komma från barnets kontakt- eller 

anknytningsperson på förskolan 



Ångest, rädsla, oro och fobier 
�  Rädsla brukar definieras som en känslomässig och fysiologisk reaktion på 

omedelbar fara eller hot.  
�  Om barnet är mycket begränsat av sin rädsla talar vi om en 

ångeststörning eller fobi 
�  Oro och ångest fungerar liknar rädsla men är mindre konkret och mer 

långvarig 
�  Långvarigheten ger mer utrymme för tankar och farhågor som kan spä 

på och förvärra känslorna. 
�  Rädsla och oro är mycket vanligt förekommande under barndomen även 

om det inte innebär några allvarliga problem hos de flesta barn 
�  Ca 10 % av alla barn drabbas någon gång under uppväxten 
�  Ångest och oro kan i förlängningen leda till nedstämdhet och depression  



Separationsångest 
�  Separationsångest är den vanligaste ångestproblematiken hos små 

barn 
�  Innebär att barnet har svårt att skiljas från föräldrarna, ha 

barnvakt, lämnas på förskolan, eller leka hemma hos andra 
�  Barnet kan vara upptaget av fantasier och katastroftankar om att 

något hemskt ska hända föräldrarna eller barnet självt då de är 
åtskilda 

�  Eftersom kraven och förväntningarna på vad barn ska klara vid 
vissa åldrar skiljer sig mellan familjer och kulturer är det ibland 
kontroversiellt att tala om separationsångest hos små barn 

�  Att små barn är beroende av sina föräldrar och förstås naturligt 
och önskvärt men när separationsångesten blir ett hinder för 
utveckling behöver man dock hjälpa det med strategier för att våga 
lämna sina föräldrars sida 



Fobier 
�  Barn med specifik fobi upplever stark rädsla inför speciella 

företeelser, situationer och miljöer, till sådan grad att barnet 
gör allt vad det kan för att slippa konfronteras med det 
skrämmande.  

�  Fobin kan gälla djur (hundar, myror), miljö (mörker, höjder, 
vatten, åska), situationer (åka båt, åka genom tunnlar), 
sprutor, blod eller andra företeelser t ex clowner, ballonger, 
kräkning och höga ljud 



Social fobi  
�  Barn med social fobi undviker socialt krävande situationer 
�  Pratar tyst/viskande, kurar ihop sig, undviker ögonkontakt, 

stryker längs väggarna, gör sig upptagna 
�  Social fobi eller autism? ”Högstanivå” avgör – finns det stunder 

hemma eller på förskolan då barnet har ett normalt samspel? 
�  Bara blyg eller social fobi? Funktionsnivå och mående avgör – 

hämmas barnet i sin utveckling och hur mår barnet här och nu? 
�  Att vara blyg är ett drag, snarare än ett problem.  
�  Vuxnas förväntningar kan dock problematisera 
�  I vilka miljöer får barnet bästa chans att utvecklas?  
�  Skynda långsamt  



Ångestkurvan 



Orosmonstret 
Du	måste	akta	dig!	
Det	är	jättefarligt!	Du	
kommer	aldrig	att	
klara	det,	du	kan	inte,	
du	vågar	inte!	 Hjälp!		

Bäst	att	jag	bara	
stannar	hemma… 

Du	måste	akta	dig!	
Det	är	jättefarligt!	
Du	kommer	aldrig	
att	klara	det,	du	kan	
inte,	du	vågar	inte!	 

Äsch,	jag	struntar	i	dig	
dumma	monster,	jag	gör	
som	jag	vill	i	alla	fall!	Jag	
tänker	inte	låta	dig	
bestämma	över	mig! 



Vad kan förskolans personal göra för 
barn med rädslor och ångest? 
�  Ta reda på mer om rädslan/ångesten 
�  ”Mata inte monstret” 
�  Ta små steg. Stå still är bättre än att backa! 
�  Gör stegen roliga och kravlösa – annars riskeras motsatt 

effekt 
�  Vanligaste misstaget att pusha på för snabbt 
�  Öva i lek och rollspel 
�  Se upp med trygghetsknep 
�  Undvik etiketter – var konkret 



Självkänsla  
�  Något alla önskar sina barn… men vad är självkänsla? 
�  Hönan eller ägget? 
�  Ju mer man utvecklar färdigheter och goda relationer, desto 

bättre mår man och desto bättre självkänsla får man 
�  Vanliga grunder för självkänsla hos barn är relationer till 

föräldrar, relationer till kam- 
rater, erfarenheter i förskolan  
och erfarenheter på fritiden 



Vad kan förskolans personal göra för 
att stärka barns självkänsla? 
�  Bredda barnets förmågor – stabil självkänsla viktigare är hög 

självkänsla 
�  Hjälp barnet att lyckas med som är svårt 
�  Adjektiv-fällan 
�  Bekräfta barn utan att fokusera på prestationer; visa genom 

handling att barnet är bra 
�  Ge positiv uppmärksamhet, hellre tid än beröm men båda 

gör gott 
 



Hur kan förskolepersonal generellt 
bidra till barns psykiska hälsa? 
�  Förebyggande arbete 
�  Kartläggning, screening och dokumentation 
�  Handlingsplaner, handledning och kollegialt stöd 
�  Samarbete med föräldrar 
�  Samarbete med socialtjänst, BUP, barnhälsovård och andra 

instanser 



Förebyggande arbete 
�  Struktur och begriplighet 
�  Kommunicera om känslor 
�  Ge möjlighet att utvecklas fritt 
�  Relationer till vuxna 
�  Relationer till barn 
�  Modellinlärning 



Fler bra än dåliga dagar 
�  3-6 positiva upplevelser för att uppväga 1 negativ 
�  Aktivitetslista – gruppens och enskilda barns 

favoritsysselsättningar 
�  Rutiner och traditioner  
�  Förberedelser 
�  Ransonera tjat 
�  Sömn och motion 



Kommunicera om känslor 
�  Reflektion: vuxna överskattar ofta barns behov och förmåga 

att prata om sitt mående – även vid normal språkutveckling 
�  Barn uttrycker sig genom lek 
�  Bilder, kort, emojis… 
�  Seriesamtal 
�  Lita på kroppsspråket 
�  Spegla barnets känsla, och vad  

han eller hon behöver 



Ge möjlighet att utvecklas fritt 
�  Uppmuntra självständighet 
�  Hjälp barnet över tröskeln 



Relationer till vuxna 
�  Var lyhörd och närvarande  
�  Var förutsägbar 
�  Dela på tiden med svåra barn (t ex för- och eftermiddag) 



Modellinlärning 
�  Generellt problem att vuxna försöker tala barn tillrätta (gäller inte 

bara för barn med sen språkutveckling) 
�  Modellering eller modellinlärning innebär att vi lär oss genom att 

vi ser resultatet av andras beteende.  
�  Får någon ett beteende förstärkt så gör vi ofta på samma sätt. 
�  Vuxna tittar på högstatusindivider, tonåringar tittar på idoler och 

gängledare, i förskoleåldrarna på pedagoger och föräldrar. 
�  Sänker du dina egna förmågor och prestationer inför andra? Det är 

i så fall en första sak som du skulle kunna jobba med. En typisk 
situation är när andra ger beröm eller lyfter något du gjort. En 
reflex kan vara att ta udden av det, genom att nedvärdera den egna 
prestationen. Pröva att bara säga ”tack” eller ”vad roligt att du 
tycker det”. 



Relationer till barn 
�  Betyder mer ju äldre barnet är 
�  Hjälp barnet att hitta goda sammanhang 
�  Träna på sociala färdigheter som att ta inleda kontakt med 

andra barn, att vänta på sin tur, att lyssna på varandra, att säga 
och göra snälla saker, att kompromissa och att samarbeta. 



Kartläggning, screening och 
dokumentation 
�  För dagbok över barn man oroar sig för  
�  Kontroversiellt att screena barn – rädsla för att barn ska bli 

utpekade eller att man hittar något just för att man letar 
�  Instrument riktade mot risk- och skyddsfaktorer som är 

förändringsbara, så att de kan användas som pedagogiska 
hjälpmedel 

�  Viktigt med tydlig koppling mellan screening, fynd och att 
man agerar; att kopplingen är funktionell 

�  Dokumentation viktigt: Reflektera över resultaten och 
beskriv på ett systematiskt sätt vad man har gjort för insatser 
och hur de har fungerat 



Handlingsplaner, handledning och 
kollegialt stöd 
�  Handlingsplaner 
�  Diskutera med kollegor 
�  Ta handledning; ställer nya frågor, tvingar fram reflektion, 

skapar andra perspektiv. Gärna så snart som möjligt när ett 
problem uppstår.  



Samarbete med föräldrar 
�  Viktigt med öppenhet kring barnets mående 
�  Även välfungerande familjer drabbas av kriser, viktigt att 

förskolan vet vad som pågår 
�  Allvarliga problem i förskolan ska aldrig komma som en 

överraskning för föräldrarna 
�  Överenskommelse från dag ett om att dela med oss av glädje, 

oro och utmaningar 
�  Kom överens om hur kontakten ska se ut och revidera vid 

behov 



Samarbete med andra instanser 
�  Där det finns misstanke att barnet far illa ska orosanmälan 

göras till socialtjänsten, gärna i samråd med förälder. 
�  Socialtjänsten erbjuder även barn skydd, och föräldrar stöd, 

råd, avlastning eller utbildning 
�  Dokumentera och kommunicera kartläggning i samband med 

neuropsykiatrisk utredning 
�  Översätta utredningsresultat till pedagogiska insatser 
�  Delta i behandlingsinslag i samarbete med BUP/första linjen 



Tack för att ni lyssnade! 
Kontakt: 

emma.hogberg@sll.se, emma.hogberg@ki.se 


