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Barn väcker starka känslor



Anknytningssystemet

John Bowlby (1907-1990) 



Gyrus cinguli

Susan Hart (2008)



Anknytningssystemet och 
”allföräldraskap”- (Sarah B Hardy)



Trygghet och utforskande



En trygg bas gör barnet ”trygg i 
ryggen”



Trygghetscirkeln (Circle of Security)-

(Marvin m fl 2002)

Den vuxne är/gör: 
• Alltid: STÖRRE, STARKARE, KLOKARE, SNÄLLARE

• När det går: Följer barnets behov

• När det krävs: Tar ansvar och bestämmer

• Psykologiskt tillgänglig och svarar på barnets psykiska signaler

• Låter barnet utforska omgivningen/men ändå varit närvarande



Musiken oss emellan 
Communicative musicality (CM) Mary Catherine Bateson (1979)

Vitalitetsaffekter- Daniel N. Stern (1991)



Det intersubjektiva fältet 
Mårtenson Blom & Wrangsjö (2013)

den vuxne barnet

Delar:
Uppmärksamhet
Vilja
Känsla



Det intersubjektiva fältet- en biologisk predisposition för 
socialisering och kunskapsförmedling över generationer

DetLärare Elev
Artefakter/medierande redskap (Lev Vygotskij)



Vuxna viktiga för barns känsloreglering

Härbärgering- containing (Wilfred Bion 1897- 1979)



den tredelade hjärnan
(Paul MacLean 1960-tal, Hart 2008)



Differentiering (Wennerberg 2013) eller gradvis 
desillusionering (Winnicott (1971/2003)

Att ta hand om sitt inre barn på egen hand



Otrygga barn väcker otrygghet hos 
pedagogen

• Interpersonella cykler
• Kan skapa polaritet i arbetslag
• Känslomässigt varma/stödjande lärare ökade 

barnens matematik och läsförmåga, eleverna 
kom bättre överens med jämnåriga och undvek 
problemskapande beteende (Bergin & Bergin 
2009)

• Goda lärar-elevrelationer skyddar också mot 
utveckling av antisociala beteenden så som 
våldsamt beteende, drogmissbruk och tidig 
sexdebut (sambandsstudier) (Bergin & Bergin 
2009)

• En trygg relation till en lärare är en stark 
skyddsfaktor för otrygga barn (Bergin & Bergin 
2009)



Emotional Labour
Deep-acting och surface-acting

(Alicia A Grandey 2000)



Ett reaktivt elevhälsoarbete 
(Lehtinen & Lundin 2016)
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En elevhälsa mot målen 
(Lehtinen & Lundin 2016)
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Empatiskt ledarskap och organisatoriskt stöd 
för att man som pedagog ska kunna vara 
”trygg i ryggen” och bli en trygg bas för 
eleven Hart & Hvilshoj (2013), Grandey, (2000), Waldau &Bergman (2016), 
Lehtinen & Lundin (2016)  



En konsultativ elevhälsa

Forum där man söker kunskapsstöd som pedagog kring 
elevnära yrkesrelaterade frågor som känns svåra att hantera 
ensam



Exempel från den psykologiska 
insatsen i Haninge

• CPS - samarbetsbaserad problemlösning, Greene, Ross W( 2017)

• PAX i skolan http://paxiskolan.se/om-pax/

• ICDP- Vägledande samspel- Hundeide (2009), 
Bergman (2018)



CPS i Haninge 



PAX i skolan

PAX är en evidensbaserad metod för ökad trygghet och 
studiero i skolan. Metoden, som främst riktar sig till lågstadiet, 
har funnits internationellt sedan 1960-talet, men har nyligen 
anpassats och utprövats för en svensk skolkontext. Metoden har 
gott stöd i forskning, har god effekt på klassrumsklimatet och 
har även visat sig ge långsiktiga effekter avseende bland annat 
förbättrad psykisk hälsa och minskad grad av drogmissbruk. 
Under höstterminen har en första grupp lärare utbildats till 
PAX-lärare. 



Vägledande samspel- ICDP

- Målsättningen är att främja ett 
positivt samspel mellan pedagoger 
och barn och på så vis främja
lärande och hälsa

- Handlar om att fördjupa och 
professionalisera samspelet och 
via relationen skapa trygga miljöer



Vägledande samspel- ICDP

- Avser att uppmärksamma 
och öka vår lyhördhet och 
empati gentemot varandra

- Programmet framhåller människan 
och barnets rätt att bli respekterad
som en värdefull individ och syftar till 
att förverkliga barnkonventionen



Effekter hos förskolebarnen när deras pedagoger gått ICDP-
vägledningsgrupp  

Pedagogerna beskriver hur de fördjupat och utvecklat en mer positiv 
relation till sina fokusbarn, en ”trygg bas” har etablerats

Barnen har börjat söka mer kontakt, söka stöd vid behov, kommer för att visa och 
vill göra saker tillsammans med sin pedagog 



Effekter hos förskolebarnen när deras pedagoger gått ICDP-
vägledningsgrupp 

I takt med att barnet blir tryggare, 
frigörs kapacitet att nyfiket 
utforska sin omvärld och sina 
kamrater

Pedagogerna beskriver hur barnet
blivit mer harmonisk, mindre stressad,  

lugnare lämningar, vågar mer, har 
lättare att sysselsätta sig, vill vara 
med mer, har blivit mer social och tar 
för sig mer i leken



Effekter hos förskolebarnen när deras pedagoger gått ICDP-
vägledningsgrupp 

Den ökade tryggheten och det lustfyllda utforskandet gör barnet gladare 
Man beskriver gladare ögon, gladare leenden, gladare dagar



Effekter hos förskolebarnen när deras pedagoger gått 
ICDP-vägledningsgrupp 

Och leder till att  barnet utvecklar sina sociala färdigheter. 

Pedagogerna beskriver att barnet utvecklats socialt, knutit relationer, 
börjat leka med andra barn, färre konflikter, färre utbrott och utagerande 
beteenden



Effekter hos förskolepersonalen efter ICDP-
Vägledningsgrupp

Pedagogerna beskriver en ökad förståelse för relationens betydelse i arbetet 
och vikten av att empatiskt identifiera sig med barnet

De beskriver hur de fått en djupare förståelse för barnet, blivit mer lyhörd och  
närvarande, samt har fått en mer positiv syn på barnet



Effekter hos förskolepersonalen efter ICDP-
Vägledningsgrupp

Pedagogerna beskriver hur vägledningsgruppen ökat deras förmåga 
att känslomässigt hantera sig själva i kontakt med barnen och hur de 
erfar mer positiva känslor och lust i sitt arbete. De beskriver hur de 
utvecklat större tolerans vid stökiga situationer, blivit mer positiva till såväl 
barnen som till sin själva och har mer tålamod med barns svängningar



Summering

Relationen med pedagogen har avgörande betydelse för barns lärande, hälsa 
och livskvalitet i skolan

Med ganska små medel kan man via medvetna relationsstrategier 
åstadkomma stora förändringar 

Trygga organisationer
ger

trygga pedagoger
ger

trygga elever



Tack ska ni ha!


