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Ett flertal svenska utredningar och studier har visat på barn och ungas bristande
delaktighet kring beslut och insatser inom den sociala barnavården samt att
delaktighet är brett och svårt att införliva i praktiken. Parallellt med diskussioner
avseende barns delaktighet står tidiga och förebyggande insatser idag alltmer i fokus
och samordnade insatser mellan socialtjänst, barn- och elevhälsa samt hälso- och
sjukvård framhålls som centrala för att förebygga ohälsa och social problematik. Men
även för att främja barns hälsa och välbefinnande. Gällande välbefinnande är detta ett
mångdimensionellt och svårdefinierat begrepp och forskning har visat att begreppet
riskerar förmedla en förenklad förståelse av barn och deras upplevelser av
välbefinnande som snarare bygger på vuxna och professionellas bilder än barnens egna.
Syftet med min studie är att skapa kunskap och förståelse för hur barn förstår
välbefinnande relaterat till tidiga samordnade insatser med stöd av en medskapande
forskningsdesign. Barn betraktas häri besitta unika förmågor, kunskaper samt expertis
där ny kunskap kan skapas genom delaktighet och interaktion mellan barn och vuxna.
Genom att göra barn delaktiga i forskning gällande barns förståelse av välbefinnande
kan denna studie bidra till att lyfta fram och synliggöra barns tolkning av begreppet.
Tanken är även att denna kunskapsprocess kan bidra till och stödja en gemensam
samsyn och förståelse samt mål och värden av tidiga samordnade insatser för barn,
familjer och professionella. Men likaså att barns delaktighet och medskapande relaterat
till välbefinnande och tidiga samordnade insatser kan motverka en alltför stark
konsensus mellan professionella där barn och familjers upplevelsevärld riskeras att i
praktiken tappas bort eller kontrolleras.

Min studie handlar om att
genom delaktighet och
medskapande lyfta fram barns
förståelser av vad
välbefinnande betyder och
innebär för dem samt hur detta
kan sättas i relation till tidiga
samordnade insatser. I min
forskning tar jag min
utgångspunkt i ett
aktörsperspektiv, där barn
tillsammans och i relation till sin
omgivning är medskapare av
sina liv.
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