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Forskningen visar

En god relation mellan föräldrar och 
barn är en av de viktigaste 
skyddsfaktorerna för barn och unga
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Kärlek



Forskningen visar

Har dina föräldrar varit stöttande, 
kärleksfulla under uppväxten?

Uppföljning efter 35 år…



Nej = 87 % diagnos som hjärt- och 
kärlsjukdom, magsår eller
alkoholism

Ja = 25% sjukdomsdiagnos

(Russek & Schwartz 1997)



Närvaro



Islandsmodellen
Island 1997:

Ungdomar 15-16 år
42 % onykterhet senaste 30 
dagarna
23 % rökte cigaretter dagligen
17 % hade provat cannabis



(Kristjansson 2016)



Kvantitet = 
kvalitet

Tid tillsammans viktigt –

aktiviteten spelar
mindre roll



Bekräftelse



Fem-ett



Nåt som inte    
stämmer?
Faror? Hot?    



Forskningen visar
Barn i åldrarna 8-13 år fick nya 
uppgifter att lära sig. 

Positiv feedback vid korrekt svar 
gav snabbare inlärning än negativ 
feedback vid fel svar.

(Duijvenvoorde, 2008) 



Självkänsla och medkänsla



Medkänsla
= 

Självkänsla



De egna känslorna

Hjärtat slår hårt, det suger till i
magen

Olika ledtrådar läggs samman:

1. Vad jag upplever

2. Vad jag har varit med om tidigare

3. Hur omgivningen reagerar



Forskningen visar

Kunna identifiera och benämna 
egna känslor:

Färre sjukhusdagar och läkarbesök
Lägre konsumtion av mediciner
Lägre grad av depression

(Quidbach et al 2014)



Ramar



Relationstatus
Värme i relationen?

Tid tillsammans?

Balans mellan positiv och negativ uppmärksamhet?



Forskningen visar
Metaanalys med 1435 studier 
1 miljon barn 

Mindre utagerande hos barnet  - mer 
värme, uppmuntrande av självständighet, 
tydliga ramar och rimliga konsekvenser.

Mer utagerande – strängt, hårdhänt och 
psykologiskt kontrollerande föräldraskap.



Återhämtning

“Jag diskar inte idag, 
sa muminmamman upprymd. 
Vem vet, kanske jag aldrig
mera diskar.”

Ur Farlig midsommar av Tove Jansson





Allmänna barnhuset
1050 föräldrar med barn i åldern 0-12 år: Hur mådde 
du vid senaste konflikten med ditt barn?

Hälften trötta

Dryg tredjedel stressade

De som upplevde stress i livet i stort hade också i 
större utsträckning knuffat, huggit tag i eller ruskat om 
barnet. 
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