
 
 

Utveckla förskolans relationskompetens 
 
 
 
 
 
 

 

Samspelets psykologi i förskolan 

 

 

Jenny Jakobsson Lundin 

leg psykolog 

 

 

 



Barn väcker starka känslor 
 

 

 



Anknytningssystemet 

John Bowlby (1907-1990)  



Gyrus cinguli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Susan Hart (2008) 

 



Anknytningssystemet och 
”allföräldraskap”- Sarah B Hrdy (Mothers and others 2011) 



Trygghet och utforskande  
Broberg m fl (2012) 



En trygg bas gör barnet ”trygg i ryggen” 



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) 

• Kompletterande anknytningsperson på förskolan 
(Birthe Hagström 2010) 



Vuxna viktiga för barns känsloreglering  

Härbärgering- containing  (Wilfred Bion 1897- 1979) 

 



”differentiering” (Wennerberg 2013) eller ”gradvis 
desillusionering ” (Winnicott (1971/2003) eller 
”förnyade anknytningsteorin” (Peter Fonagy 2004) 

 
Att ta hand om sitt inre barn på egen hand 



 

Emotional Labour 
Deep-acting och surface-acting 

(Alicia A Grandey 2000)  



Trygg organisation/chef/arbetslag gör pedagogen 
trygg i ryggen 

 



Stadier i gruppens utveckling  

Susan A. Wheelan 

 

3. Tillit och struktur 

1. Tillhörighet och 

trygghet 

2. Opposition och 

konflikt 

4. Arbete och 

produktivitet 



Kontroll kontra omsorg  
(Susan A. Wheelan 2013)  



Lojalitet kontra opposition 
(Susan A. Wheelan 2013) 



Effektiva team 
(Susan A. Wheelan 2013) 



Teori X- yttre motivation (Tomas Jungert 2015) 

 

• Thomas Hobbes, engelsk konservativ filosof  och politisk (Leviathan 
1651)  

• Taylorismen 

• Adam Smith  

• Behaviorismen (John B Watson, Ivan Pavlos och B.F Skinner) 

• New Public Management (Power, Michael 2013) 



Teori Y- inre motivation (Tomas Jungert 2015) 

• Jean-Jacues Rousseau (1712-1778) 

• Anknytningsteorin (John Bowlby 1907-1990) 

• Self-determinations theory  (Ryan & Deci 2000) 

 



Självbestämmande teorin och motivation (Ryan & Deci 2000) 

 

• Autonom 

 

• Kompetent 

 

• Samhörig 



Tillit som ledningsfilosofi  (Louise Bringselius 2018) 



ICDP - Vägledande samspel 

- 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 

       



Effekter hos barnen när deras pedagoger gått 
ICDP-vägledningsgrupp  

 
I takt med att barnet blir tryggare 

med sina pedagoger, frigörs 
kapacitet att nyfiket utforska sin 
omvärld och sina kamrater. 

 
Pedagogerna beskriver hur barnet 
blir mer harmonisk, mindre stressad,  

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

 
 

 
 



Effekter hos barnen 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 barnen 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 personalen 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. 

 

 



 

 

 

 

 

Tack ska ni ha! 

 

 

 


