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M
ålsättningen med de 
första Barndomsforsk-
ningsdagarna som ord-
nades i början av juni 
i Åbo var att fästa upp-

märksamhet vid barn- och ungdomsforsk-
ningens ställning i Finland samt att lyfta 
fram aktuella frågor inom barndomsforsk-
ningen. Temat för dagarna var mångve-
tenskaplighet och under dagarna byggde 
man upp gränsöverskridande samarbets-
former mellan olika branscher och ve-
tenskapliga discipliner. Därtill funderade 
man allmänt på barndomsforskningens 
behov.

I seminariet deltog fler än 200 forskare 
och andra aktörer som har ett gemensamt 
intresse för barn- och ungdomsforskning. 
Seminariedeltagarna konstaterade enhäl-
ligt att det är svårt att bilda sig en aktuell 
helhetsuppfattning om barns, ungdomars 
och familjers välmående. I Finland be-
drivs forskning på hög kvalitativ nivå, men 
forskningen är spridd och oenhetlig vilket 
bidrar till att resultaten inte alla gånger vi-
darebefordras på ett effektivt sätt.

Speciellt stort är behovet av uppfölj-
ningsdata över långsiktiga utvecklings-
trender, situationen vad gäller barns trygg-
het, hälsofrågor, barnskyddets bakgrunds-
faktorer samt över orsakerna till att barns 
illamående ökar. Därtill behövs informa-
tion om det preventiva arbetets verkan.

Barndomsforskningen i dag

Barndomsforskningen i Finland är i behov av data över långsiktiga utvecklingstrender. 
Bakom forskningen ligger en ökande oro över barns, ungdomars och familjers välmående. 
Hanna Lagström rapporterar från Barndomsforskningsdagarna.

Svårt att bilda helhetsuppfattning om 

barns och ungdomars välmående

Främjar barn- och  

ungdomsforskning

De första Barn- och ungdomsforsknings-
dagarna ordnades av Åbo center för barn- 
och ungdomsforskning i samarbete med 
det landsomfattande nätverket för barn-
domsforskning.

Åbo center för barn- och ungdomsforsk-
ning inledde sin verksamhet i början av år 
2007 och är ett gemensamt forskningscen-
trum för samtliga högskolor i Egentliga 
Finland. Forskningscentrets uppgift är att 
främja forskning vid de deltagande hög-

skolorna som fokuserar på barn och ung-
dom och att utveckla samarbetsformer 
som överskrider vetenskapsgränserna.

Centret utövar en mångvetenskaplig 
forsknings- och utvecklingsverksamhet 
som fokuserar på barn och ungdom. I cen-
tret finns i samlad form en expertis som 
sträcker sig ända från medicinsk till huma-
nistisk, ekonomisk, samhällsvetenskaplig 
och beteendevetenskaplig forskning. 

Omfattande undersökning om 

familjernas välmående

Inom ramarna för Åbo center för barn- 
och ungdomsforskning inleddes hösten 
2007 ett banbrytande forskningsprojekt 
om barns och deras familjers välmående. 
Undersökningen Hyvän kasvun avaimet 
(Nyckeln till en god uppväxt) har som mål 
att spåra de mekanismer som redan i ett 
tidigt skede leder till en marginaliserande 
utveckling inom olika livssfärer hos barn.

Forskningsprojektet utgår från en hel-
hetssyn på välmående i barndomen och 

på de varierande faktorer som inverkar på 
det. Barns välmående grundar sig på häl-
sofaktorer samt på psykosociala, ekono-
miska och kulturella faktorer. Det är inte 
tillräckligt att vara medveten om enskilda 
riskfaktorer för välmående och hälsa. 
Man måste också, i högre grad än vad som 
tidigare varit fallet, fästa uppmärksamhet 
vid de skyddande faktorerna. Forsknings-
projektet samlar inom sina verksamhetsra-

”Forskningen i Finland är spridd och oen-

hetlig vilket bidrar till att resultaten inte alla 

gånger vidarebefordras på ett effektivt sätt.”

mar ihop teman som berör många av livets 
sfärer, börjande från barns uppväxt och 
utveckling till hälsofrågor samt till psykoso-
ciala, ekonomiska och kulturella faktorer.

Bakom det omfattande forskningspro-
jektet ligger en ökande oro över barns, 
ungdomars och familjers välmående. 
Samhället ställer allt fler krav på famil-
jer och föräldrar. Välmåendet påverkas 
av många faktorer, men man saknar hel-
täckande forskningsresultat om hur de 
olika faktorerna inom barnets olika livs-
sfärer påverkar varandra. Därför förelig-
ger det ett stort behov av forskning som 
fokuserar på barnfamiljers välmående ur 
ett helhetsperspektiv. 

Uppföljningen täcker hela den kohort 
på cirka 4 700 barn som föds i Egentliga 
Finland inom ett år. Samtliga svensk- och 
finskspråkiga familjer som väntar familje-
ökning inbjuds att delta i undersökningen 
i samband med deras första besök på råd-
givningen. Uppföljningen fortsätter ända 
till dess att barnet uppnår vuxen ålder.
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utför den av sin egen fria vilja. Denna 
tanke spelar en central roll i avvisandet 
av den kyrkliga auktoriteten som bara 
föreskriver vissa sätt att leva som mora-
liska. Men för Kant är det avgörande att 
subjektet varken får handla på grund av 
yttre lagar och regler eller av inre böjel-

ser – en på det viset tydligt protestantisk 
moralfilosofi. 

I vårt sammanhang blir just detta pro-
blematiskt: om jag bara låter bli att aga 
mitt barn för att det finns vetenskapligt 
tvingande bevis för att det är skadligt, så 
är mitt handlande inte moraliskt, och man 
kunde tänka sig att jag skulle börja aga om 
andra vetenskapliga undersökningar gav 
andra resultat. Det är med andra ord pro-
blematiskt att söka epistemologiska svar 
på grundläggande pedagogiska frågor 
eftersom de egentligen är moraliska och 
var och en därför själv måste ta ställning 

till dem. Fördelen med vetenskapligheten 
verkar däremot just finnas i dess sätt att 
bortse från varje enskild persons svar och 
på det viset vara objektiv, dvs. subjekt-
oberoende. Dilemmat består alltså i att 
söka efter fakta och bevis som kunde tala 
för eller emot ett visst sätt att fostra, som 

får sin säkerhet och förankring i något ut-
anför det handlande subjektet. 

Auktoritet och ansvar

Diskussionen går i cirkel: för att befria 
människan från den (kyrkliga) föreskri-
vande auktoriteten och för att undvika 
godtycklighet och slumpmässigt goda 
fostringsresultat sökte man lösningen 
i vetenskapen som skulle reducera det 
pedagogiska till en enbart teknisk-meka-
nistisk metodlära vilket återigen innebar 
ett auktoritetsbundet handlande om man 
bara följde dess resultat.

Visserligen kan vetenskapen hjälpa och 
ge värdefull bakgrundsinformation när 
man frågar sig vad man ska göra i en viss 
situation eller hur fostrandet av nästa ge-
neration kunde gestaltas på ett lämpligt 
sätt. Gränsen mellan att vara till stöd vid 
reflektion och att vara den nya bestäm-

mande auktoriteten är visserligen tydlig, 
men både teoretikerna och praktikerna är 
på olika sätt frestade att överskrida den. 

Teoretikern må kanske inte vara ute 
efter att bestämma, men hamnar där då 
man förbiser att risken att ett barn får en 
dålig fostran och undervisning inte kan 
elimineras genom vetenskapliga meto-
der och resultat. Snarare kan man till slut 
bara lita på att pedagogen faktiskt försö-
ker handla med bästa avsikt. I sista hand 
är ansvaret pedagogens eget. Praktikern 
må däremot uppleva att detta ansvar ofta 
är alltför stort vilket gör det förståeligt att 

han/hon kan önska sig entydiga begrepp 
och resultat av en vetenskap. I moralisk 
mening är det dock inte möjligt att hän-
visa till dem när man behöver förklara 
sina handlingar eller sina fel. Det egna 
ansvaret kan inte helt enkelt skjutas över 
till en vetenskaplig instans. 

“Det finns inget bättre sätt att få slut 
på ett gräl än insikt och kunskap” (Er-
kenntnis) skriver Schleiermacher. Den 
viktiga frågan består väl i att kunna ur-
skilja vilket slags kunskap som överlag 
kan hjälpa oss i pedagogiska frågor som 
på olika sätt kan vara knepiga. När är 
det vetenskapens strävan efter neutral 
exakthet som kunde vara på sin plats, 
när teorins ideal om en omfattande för-
klaringsmodell och när är det filosofins 
sökande efter vishet och insikt?
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