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Sammanfattning 

Den här litteraturstudien syftar till att undersöka hur förskolepersonalens känsloreglering och 

strategier för att arbeta med känslor kommer till uttryck i aktuell forskning. Litteraturstudien ämnar 

även att ta reda på hur forskningen kan användas i förskolepersonalens yrkesroll. Genom att framhäva 

neuroplasticitetens potential, visar resultatet på omgivningens, interaktioners och tidiga erfarenheters 

påverkan på emotionell utveckling. Detta blir alltså en möjlighet för förskolans personal att ta tillvara i 

verksamheten. Förskolepersonalens egna emotionella kompetens och känsloreglering får konsekvenser 

för bemötandet av barn i förskolan, vilket leder till att de är viktiga förebilder för emotionell 

utveckling. Resultatet visar också att ett samarbete mellan förskolepersonal och familjer är relevant för 

att gynna barns emotionella utveckling. Ytterligare ett resultat är vikten av att förskolepersonalen har 

en förmåga att hantera motgångar, stress och negativa känslor i sin yrkesroll. Emotionell kompetens 

hos förskolepersonalen och en medvetenhet kring känslor och neuroplasticitet är förutsättningen som 

växer fram i den här studien. Behovet av mer utbildning och kompetensutveckling kring emotionell 

kompetens syns också i studiens resultat.  
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Förord 

Jag har arbetat i svenska förskolor i tio år, men kände ett behov av mer kunskaper kring och förståelse 

för förskolans arbete, förutsättningar och samhällsuppdrag. Därför valde jag år 2018 att söka 

Masterprogrammet i förskoledidaktik vid Stockholms universitet. När jag blev antagen och fick veta 

vilka kurser detta program hade att erbjuda måste jag erkänna att jag inte riktigt förstod varför vi 

skulle ta del av en kurs i kognitions- och neurovetenskap; ”Vad är det? Och vad har det med 

förskoledidaktik att göra?”. Där och då hade jag ingen aning om vilken otrolig ögonöppnare denna 

kurs skulle bli för mig! 

Vilken utbildning och vilken förståelse jag har påverkar hur jag ser på barn och hur jag väljer att 

arbeta med och stödja barn i sitt lärande och sin utveckling. För mig blev kursen i neurovetenskap ny 

kunskap och en väldigt viktig aspekt. Där fick jag bland annat lära mig om plasticitet som är en viktig 

kunskap för personalen i förskolan att ha. Den här uppsatsen är mitt bidrag till att sprida förståelse för 

och kunskaper kring en liten del av allt som jag anser att vi i förskolan kan behöva känna till kring 

hjärnan, barn, lärande och utveckling. 

Ett stort tack till mina kurskamrater Emelie, Dilara, Ida, Sara, Maria, Bea, Linnea och Cecilia för allt 

ni har hjälpt mig med och ert stöd, alla frågor ni svarat på och er feedback på mina texter. Och framför 

allt ett stort tack till min handledare Eric! Tack för alla inspirerande samtal, alla svar på mail och all 

kunskap du bidragit med. 

 



2 

 

Inledning 

I förskolan möter barnen varje dag vuxna som har olika strategier kring att arbeta med deras 

emotionella utveckling och bemöta dem i olika känslotillstånd. Dessa vuxna påverkas också av sina 

egna känslor och behöver vara medvetna om sina känslotillstånd, för att kunna reglera, anpassa och 

hantera sina känslouttryck inför en grupp med barn, föräldrar och kollegor (Denham, Bassett & 

Zinsser, 2012). I Sverige går en majoritet av alla barn under 6 års ålder i förskolan, och detta gör 

förskolan till en oerhört inflytelserik plats för lärande (Gerholm et al., 2018). Det är föräldrarna som i 

första hand, och tidigt i livet, lär och stöttar barns sociala och emotionella utveckling, men även 

förskolepersonalen är viktiga för den utvecklingen (Ahn & Stifter, 2006).  

Samtidigt är det då intressant att det i den kommande Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 

endast vid ett tillfälle nämner emotionell utveckling, och fokus i detta styrdokument verkar inte ligga 

på denna viktiga aspekt. För mer än två tusen år sedan gjorde Platon anspråk på det faktum att ”allt 

lärande har en känslomässig bas”, och på senare år har det börjat samlas in bevis för att visa på att våra 

känslor faktiskt omformar nervvävnaden i hjärnan (Organisation for economic co-operation and 

development [OECD], 2007). Denna kunskap kan komplettera personalens förståelse kring hur 

hjärnan spelar en stor roll i barns utveckling och lärande.  Detta ger förskolepersonalen möjligheter för 

att stärka barns tidiga sociala och emotionella utveckling (Broekhuizen, Slot, van Aken & Dubas, 

2017). Vi kan stötta barnens emotionella utveckling och ge dem möjligheter att lära sig hantera sina 

känslor med hjälp av känsloreglering (Denham, Bassett & Zinsser, 2012). Sociala interaktioner, barns 

erfarenheter och förskolans miljö är generellt viktiga för utveckling och lärande; och mer specifikt 

viktiga för utvecklingen av barns känslor, känsloreglering och en förståelse för sina egna känslor 

(OECD, 2007). Detta är av stor vikt att känna till i arbetet med barn och i förskolans verksamhet. Att 

stötta barns emotionella utveckling och lärande har också långsiktiga effekter, eller låt oss kalla det 

möjligheter. Vi kan kalla det möjligheter tack vare ett fantastiskt fenomen; plasticitet i hjärnan 

(OECD, 2007). Plasticitet handlar om att nya kopplingar skapas i hjärnan, och alltså formas hjärnan, 

utifrån olika erfarenheter vi har i livet (Causey & Bjorklund, 2018). Därför blir erfarenheterna som 

barnen möter i förskolan viktiga. Kunskapen om möjligheterna att påverka både hjärnan, och barns 

och förskolepersonalens förståelse för och reglering av känslor, behövs i förskolan. Därför behöver vi 

medveten personal som gör medvetna val i arbetet med barns emotionella utveckling, men som också 

bär på kunskaper om de möjligheterna som finns kring hjärnans plasticitet och hur de själva spelar en 

stor roll i mötet med barnen i förskolan.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken forskning som gjorts kring förskolepersonalens 

känsloreglering och strategier kring sina egna och andras känslor, och hur denna forskning kan 

användas i relation till förskolepersonalens yrkesroll. För att uppnå detta syfte är det viktigt att ta 

hänsyn till en helhetssyn på omgivningens påverkan, som det teoretiska perspektivet bidrar till. 
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Frågeställning:  

Vilka kunskaper och vilken förståelse kring förskolepersonalens känsloreglering och strategier kring 

sina egna och andras känslor skrivs fram i forskning?  

På vilket sätt kan denna kunskap och förståelse användas i förskolepersonalens yrkesroll? 

Tidigare forskning  

Förskolan är en plats där människor hela tiden är i relation till varandra, och känslor har en stor 

betydelse i dessa relationer (OECD, 2007). Lärandemiljöns betydelse är också påtaglig, då barnen hela 

tiden formas av de erfarenheter de får i förskolan och vilken utbildning de erbjuds. Dessa erfarenheter 

spelar också en avgörande roll i utvecklandet av hjärnans system (OECD, 2007), och då också de 

viktiga system som påverkar känslor och känsloreglering. 

Känslor och hjärnan 

Känslor uppstår i hjärnan. De kan vara automatiska reaktioner som triggas igång av yttre stimuli 

(Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2014), men de kan också växa fram när hjärnan fått en chans att processa 

det som upplevs (Gross, 2002). Känslor uppstår i det limbiska systemet i hjärnan, som består av 

hypotalamus, hippocampus och amygdala. Det limbiska systemet har också kopplingar till 

frontalloben (Gazzaniga et al., 2014; OECD, 2007; McEwen & McEwen, 2017). Kopplingar mellan 

dessa olika områdena i hjärnan visar på att känslor inte kan särskiljas från kognitiva förmågor, utan de 

hänger ihop. (Gazzaniga et a.l, 2014). Ett samarbete mellan kognition och känslor är en förutsättning 

för en normal funktion i hjärnan, men de turas om att dominera (Sapolsky, 2018).  

Känslorna kan också regleras i hjärnan. De dubbelriktade kopplingarna inom det limbiska systemet 

och frontalloben, samt det som kallas för ”top-down”-processer (där kognitiva funktioner dominerar; 

Gazzaniga et al., 2014), är viktiga i förståelsen för den emotionella finkänsligheten och människans 

förmåga att reglera känslor (Gross, 1998). Två exempel på denna typ av ”top-down”-process är 

känsloreglering eller exekutiva funktioner. Känsloreglering är den process där människor (medvetet 

eller omedvetet) påverkar vilka känslor de har, när de har dem och hur de upplever och uttrycker dessa 

(Gross, 1998). Känsloreglering kan ske inom en person eller i interaktion med andra. Den reglering 

som sker inom en person syftar till att åstadkomma ett önskvärt känslomässigt tillstånd, som att sträva 

efter att må bättre eller dölja en besvikelse (Campos et al., 2011). Forskare tror att denna 

känsloreglering sker genom mekanismer inom människan som är relativt oberoende av kontext, och 

verkar ske oavsett om personen är ensam eller bland folk, beroende på vilka mål personen vill uppnå 

med sin reglering (Campos et al., 2011). Känsloreglering som sker i relation till andra handlar inte i 

första hand om att specifikt reglera känslomässiga tillstånd, utan snarare en konflikt eller förhandling 

mellan sina egna och andras mål, och att kunna frångå sina egna mål för att få ett resultat (Campos et 

al., 2011). Känsloreglering handlar om ett val mellan framtida eller nutida tillfredsställelse. Detta 

kräver att människan på ett skickligt sätt kan koordinera sina strävansmål med både kort- och 

långsiktiga mål (Campos et al., 2011). Känsloreglering är också ett sätt att kognitivt omvärdera 

information, eller att undertrycka/förhindra pågående känslouttryck (Gross, 2002). I situationer där 
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våra känslor inte verkar lämpliga försöker vi reglera våra känslouttryck för att bättre uppfylla dess mål 

och syfte (Gross, 2002).  

Vi använder våra exekutiva funktioner (EF) för att reglera och kontrollera känslor, samt för 

impulskontroll (Ursache et al., 2012). Det handlar om medvetna, kognitiva processer som involverar 

medvetenhet och är en målinriktad kontroll av tankar, handlingar och känslor (Zelazo & Carlson, 

2012). EF handlar om hur vi kontrollerar vår uppmärksamhet eller hur vi planerar, organiserar och 

anpassar våra tankar och handlingar för att nå våra mål. Det kan också handla om vår förmåga att göra 

övergångar från en aktivitet till en annan, eller hur vi använder vårt arbetsminne för att klara kognitiva 

utmaningar och problemlösning. Exekutiva funktioner och känsloreglering hör alltså samman.  

Människans exekutiva funktioner utvecklas som mest under barndomen (Zelazo & Carlson, 2012). 

Förmågor att kognitivt kontrollera impulser, reglera känslomässiga uttryck och hålla tillbaka 

olämpliga beteenden spelar en stor roll i sociala sammanhang och för vår sociala kompetens (McEwen 

& McEwen, 2017). Zelazo och Carlson (2012) visar i sin forskning att man inom EF skiljer på ”kalla” 

exekutiva funktioner, som syftar på den mer kognitiva aspekten och är mer associerad med 

frontalloben, och ”varma” exekutiva funktioner som har en mer känslomässig aspekt (Zelazo & 

Carlson, 2012). Det har funnits en större betoning på vikten av de ”kalla” exekutiva funktionerna hos 

människan, men mer och mer forskning också börjat visa på vikten av den kognitiva kontrollprocess 

som också drivs av motivation och känslor i viktiga situationer – de ”varma” exekutiva funktionerna 

(Zelazo & Carlson, 2012). Hjärnans funktioner (både de känslomässiga och de kognitiva) utvecklas 

som mest beroende på tidiga erfarenheter och den miljö man växer upp i (Tottenham & Gabard-

Durnam, 2018; Zelazo & Carlson, 2012).  

Det finns vissa perioder i livet som kallas känsliga perioder, då hjärnan är extra känslig för yttre 

påverkan. Dessa känsliga perioder kan ha bättre eller sämre effekter på en hjärna som håller på att 

utvecklas, beroende på omgivning och erfarenheter (Skinner m.fl., 2015). Under de mer känsliga 

perioderna i livet är hjärnan mer anpassningsbar till sin omgivning än andra perioder, och olika 

faktorer av tidiga erfarenheter, som socio-ekonomisk status eller möjligheter till anknytning till andra 

människor, spelar en större roll (Zelazo & Carlson, 2012). De år som barnen vistas i förskolan präglas 

av dessa känsliga perioder (även om det också kommer fler känsliga perioder senare i livet också), och 

att lägga extra fokus på att stötta barns neurologiska utveckling, till exempel känsloreglering och 

exekutiva funktioner, under denna tidsperiod kan leda till många fördelar för barn inför skolstart 

(Zelazo & Carlson, 2012). Blair och Raver (2015) har sett att barn med bättre förmåga till själv-

reglering, som att kunna fokusera, hålla uppmärksamhet, reglera känslor, hantera stress och reflektera 

kring information och erfarenheter, samt de som kan skapa och bevara positiva sociala interaktioner 

med lärare och andra barn, har visat på större framgångar när de sedan börjat skolan. Det finns alltså 

fördelar med att ta tillvara tiden i förskolan för att stötta barnens neurologiska utveckling och hjälpa 

dem att utveckla dessa förmågor som de sedan har fördelar av senare i livet (Blair & Raver, 2015).  

Hjärnans funktionella formbarhet och att den förändras genom livet kallas för neuroplasticitet 

(Sapolsky, 2018). Detta fenomen kommer vara återkommande genom denna uppsats och är också det 

teoretiska ramverket i kommande analys. 
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Sociala sammanhang, omgivningens påverkan 

och stress 

Reglering av beteende och känslor är en av människans viktigaste förmågor i sociala sammanhang 

(OECD, 2007). Barn och vuxna påverkas av sin omgivning, som i sin tur påverkar strukturer i hjärnan 

som är relevanta för lärande genom hela livet (OECD, 2007). Detta gäller också i förskolemiljöer. De 

sociala kontexterna är inte det enda sammanhang där känslor och känsloreglering utvecklas, men 

relationer med andra är ändå i många fall avgörande och har en stor påverkan (Campos et al., 2011). 

Barns sociala utveckling har en inneboende känslomässig komponent, och social och emotionell 

kompetens går därför inte att separera (King & La Paro, 2018). Barn måste lära sig att uttrycka och 

reglera sina känslor för att på ett positivt sätt kunna delta i sociala interaktioner, samtidigt som en 

förutsättning för deras emotionella utveckling är att de får lära sig om känslor genom sociala 

interaktioner (King & La Paro, 2018). Därför används begreppet socio-emotionellt lärande mycket 

inom forskning, för att visa på ett ömsesidigt beroende och att det ena förutsätter det andra.  

För att utveckla barns socio-emotionella lärande skriver viss forskning fram en viktig process som de 

kallar för socialisering (Ahn, 2005). Det går ut på att lära barn att bete sig på ett sätt som är accepterat 

i samhället. Både föräldrar, förskolans personal och lärare i skolan har en stor roll i denna socialisering 

(Denham, Bassett & Zinsser, 2012). Förskolepersonalens socialiserande och fokus på barns 

emotionella kompetenser innebär socio-emotionell utveckling (Denham et al., 2012). Till en början är 

de vuxnas socialisering i barns uppväxtmiljöer viktig, men ju äldre barnen blir desto mer eget ansvar 

får de för sin socio-emotionella utveckling och sin känsloreglering (Ahn & Stifter, 2006). Vissa barn 

spenderar mer tid med de vuxna i förskolan än de gör med sina egna föräldrar, och därför blir det 

väldigt viktigt att prata om förskolepersonalens roll i barns emotionella utveckling (Ahn, 2005; Ahn & 

Stifter, 2006). Olika vuxna har olika strategier att stötta barnen i detta, och det finns också negativa 

beteenden som påverkar barnen. Forskning har visat att personalen i förskolan kan bemöta barnen 

olika, beroende på ålder och kön (Ahn & Stifter, 2006). Detta ställer krav på förskolepersonalens 

medvetenhet och reflektion kring sitt bemötande gentemot barnen (Ahn, 2005; Ahn & Stifter, 2006). 

Lärarens förmåga att hantera sina egna känslor påverkar hur de bemöter barnen och detta påverkar 

barnens emotionella utveckling (Denham et al., 2012). Några exempel på vad som kan påverka 

lärarens roll i barns emotionella utveckling kan vara; lärare som förebilder (visar på ett beteende som 

barn lär sig av), att lära barn om känslor (samtala om känslor) och positiva reaktioner kring barns 

känslouttryck (stötta, uppmuntra, tolerera barn känslouttryck). Dessa olika aspekter är exempel på vad 

förskolepersonalen behöver medvetenhet kring i sin yrkesroll (Denham et al., 2012). 

McEwen och McEwen (2017), som är ingår i det teoretiska perspektivet i denna uppsats, inkluderar 

detta i sin forskning. Medan deras modell belyser de faktorer i barns omgivning och uppväxtmiljö som 

påverkar utvecklingen av deras hjärnor, ligger största fokuset i modellen på stress (McEwen & 

McEwen, 2017). Och stress är viktigt att skriva fram i det här sammanhanget. De kognitiva 

funktionerna i hjärnan påverkas av rädsla och stress, då dessa leder till känslomässiga tillstånd som har 

en direkt påverkan på lärande och minnet (OECD, 2007). Forskning har också visat på att 

känsloreglering är den kanske mest kritiska komponenten av den emotionella kompetens som 

människan behöver i stressiga situationer (OECD, 2007). Stress kan vara både positivt och negativt för 

människan. Rätt sorts stress fungerar stimulerande för människan och vid en akut fysisk kris räddar 

stressresponsen livet på en (Sapolsky, 2018). Men om vi kroniskt aktiverar stressresponsen, på grund 

av psykologisk stress, påverkar dessa kroppen och hjärnan negativt. Människor blir sjuka av att 

aktivera stressresponsen för ofta, för länge och av enbart psykologiska skäl (Sapolsky, 2018). 
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Stressresponsens välgörande effekter uppstår mellan sekunder och minuter (stress i rätt mängd är inte 

negativt för människor), men när vi stressar i timmar eller dagar – så kallad ihållande stress – får det 

negativa konsekvenser (Sapolsky, 2018). Vid måttlig, övergående stress stärks hjärnans funktioner och 

dopamin frisätts, men när stressen blir svårare och mer utdragen försvinner de goda effekterna 

(Sapolsky, 2018). Ihållande stress kan ha många negativa effekter; amygdala blir överaktiv och 

hippocampus kan ta skada (Sapolsky, 2018). Frontallobens funktioner försämras också, vilket kan 

störa kognition, impulskontroll, känslomässig reglering, beslutsfattande och empati (Sapolsky, 2018). 

När amygdala blir överaktiv och frontallobens funktioner försämras får amygdala övertaget, vilket är 

en del av förklaringen till varför stress kan leda till impulsivitet och sämre känsloreglering (Sapolsky, 

2018). Om stresspåslaget är av negativ karaktär skadas hippocampus, men om stressreaktionen handlar 

om ett frivilligt eller positivt stresspåslag stärks kopplingar i hjärnan. Dessa effekter är 

kontextberoende. Huruvida amygdala också är aktiverad tycks avgöras av hippocampus tolkning av 

kontexten som god eller dålig stress (Sapolsky, 2018). Det går inte att ta bort stress från våra liv, och 

det behöver vi inte heller. Det handlar snarare om att se till att den inte ska bli negativ (Sapolsky, 

2018). 

En strategi för att förebygga att stress blir negativ är att lära sig att hantera den (jfr coping; Gross, 

1998), och denna strategi är en del av känsloreglering. Det primära fokuset i att hantera stressen är att 

minska negativa känslor av upplevda erfarenheter, genom att använda sin känsloreglering och 

kontrollera sitt beteende och sina tankar kring dessa (Gross, 1998). Att lära sig att hantera sina känslor 

eller sin stress handlar också om medvetna och omedvetna processer, som ökar eller minskar 

erfarenheter av känslor (negativa eller positiva) och hur dessa uttrycks (Gross, 1998).  

Ytterligare en aspekt av att omgivningen kan påverka barn är något som kallas epigenetik. Detta skrivs 

fram som en helhetsbild på komplexiteten kring mänsklig utveckling och handlar om hur människan 

biologiska arv och gener påverkas av den yttre miljön (Mascolo & Fischer, 2015). Barns sociala 

omgivning spelar en viktig roll i formandet och omformandet av biologiska karaktärsdrag, vilket i sin 

tur påverkar sociala beteenden hos barnen (McEwen & McEwen, 2017). Epigenetiken menar att det 

mänskliga systemet och alla dess delar är kontextualiserat och påverkas av sin omgivning (Overton, 

2013). Kortfattat kan man säga att uppväxtmiljön och de miljöer barn vistas i har en effekt på deras 

gener, som sedan påverkar deras beteenden. Epigenetik kan ge upphov till livslånga miljöeffekter, som 

till och med kan sträcka sig över generationer (Sapolsky, 2018).  

Med kunskap om epigenetiken i åtanke kan vi förstå att stimulerande miljöer, stränga föräldrar, bra 

bostadsområden, oinspirerande lärare och bra kost, är alla exempel på saker som kan förändra och 

påverka hjärnan (Sapolsky, 2018). Det finns inte mycket i barndomen som avgör det framtida, vuxna 

beteendet, men praktiskt taget allt i barndomen förändrar benägenheter för ett beteende senare i 

vuxenlivet. Barndomen spelar stor roll, och den kunskapen är högst användbar att känna till i relation 

till barns lärande och utveckling (Sapolsky, 2018). Detta visar att svårigheter i barndomen kan skapa 

vuxna som alltid påverkas av detta, och som i sin tur påverkar andra utifrån det. Men vi kan också 

förstå att dåliga resultat kan vändas och hur goda resultat kan förstärkas (Sapolsky, 2018). Det är av 

största betydelse att barndomen präglas av god hälsa, trygghet, kärlek, omsorg och möjligheter för 

barnen (Sapolsky, 2018). 

Ytterligare en aspekt av att barn påverkas av sin omgivning kan vi se inom olika kulturer. Vi formas 

av livserfarenheter, och känslor kan också vara kulturellt betingade (Goleman, 1995). Sapolsky (2018) 

skriver fram Frans de Waals definition av kultur: hur vi gör saker och tänker dem, och att kultur 

förmedlas på icke-genetisk väg. Men hjärnor och kulturer samutvecklas (Sapolsky, 2018). Kulturer 

formar människor och deras hjärnor, samtidigt som hjärnor formar kulturer (Sapolsky, 2018). Det 
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finns alltså skillnader mellan olika kulturer, och den kultur barn växer upp i påverkar dem; barndomen 

är den tid då kulturen präglar individen till att sprida sin kultur vidare, och den unga hjärnan skulpteras 

av miljön och tar till sig kulturella normer (Sapolsky, 2018).  

I förskolan behöver man ta hänsyn till alla faktorer som påverkar den emotionella aspekten av lärande 

och utveckling. Mycket av barns emotionella utveckling handlar om att de lär sig anpassa sig till olika 

omgivningar och reglera beteenden i olika kontexter. Förskolepersonalen blir viktig för att stötta 

barnen i detta. De behöver en medvetenhet och kunskap om strategier kring känslor och 

känsloreglering och hur detta kan påverkas av personliga erfarenheter, interaktioner och verksamheten 

i förskolan, vilket denna studie syftar till att undersöka. 

Teoretiskt perspektiv 

Teoretiskt perspektiv hjälper oss att tänka, att formulera och organisera vårt sätt att närma oss ett 

fenomen (Cohen, Manion & Morrison, 2018). Genom ett teoretiskt perspektiv kan vi samla och 

tydliggöra viktiga koncept och deras relationer till varandra. Vi kan också hitta förklaringar och 

framtida förslag, och kan sammanställa dessa tillsammans med egna reflektioner och slutsatser (Cohen 

et al., 2018). För att studera vad forskning skrivit fram om förskollärares känsloreglering och deras 

strategier kring att arbeta med känslor, måste vi ta hänsyn till miljöns påverkan, tidigare erfarenheter 

och plasticiteten i den mänskliga hjärnan. Denna uppsats utgår ifrån ett övergripande metaperspektiv 

Relationella Utvecklings-system, för att sedan smalna ned till det teoretiska perspektivet - 

neuroplasticitet. Slutligen beskrivs en modell som används för att visa på neuroplasticitetens effekter, 

som analysen också kommer utgå ifrån. 

Relationella Utvecklings-System 

Det metateoretiska ramverket i den här uppsatsen är Relationella Utvecklings-system (jfr Relational 

Developmental System; RDS), som uppkommit ur den världsåskådning som kallas Relationism 

(Overton, 2013). Tidigare såg man på världen som dualistisk, uppdelad, i det som kallades ”The 

Cartesian Split”. Denna uppdelning av världen kan härledas till Descartes dualism och hans tankar 

kring att allt i världen kan delas upp eller är dikotomier (Skinner et al., 2015). Detta synsätt lägger stor 

vikt vid ”saker” (jfr things) och ”att vara” (jfr being), medan det Relationella synsättet istället 

fokuserar på ”sammankopplingar” (jfr connections) och ”att bli” (jfr becoming) (Skinner et al., 2015). 

Descartes uppdelning kallas ofta för falska dikotomier, då enligt det Relationella synsättet är allting 

uppbyggt av komplimenterande delar, inte motsatser. En människa är 100% biologisk varelse, men 

också 100% psykologisk. En människa är 100% social, men också 100% kulturell. Alla dessa aspekter 

av människan är komplimenterande, inte motsättningar – de är en organiserad helhet (Skinner m.fl., 

2015). Enligt Relationella Utvecklings-System som en metateori är interaktioner mellan individer och 

deras miljö orsaken till all mänsklig utveckling (Overton, Molenaar & Lerner, 2015).  

I motsats till dualismen (eller uppdelningen) från Descartes, gör det här synsättet ett ontologiskt 

antagande kring tanken av holism. Holism bygger på principen om att uppfattningen kring objekt eller 

händelser kommer från den relationella kontext som de befinner sig i (Overton, 2013). Konceptet 

bygger på förståelsen att världen är organiserad i system, som har mindre delar eller delsystem, och att 
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dessa delar blir meningsfulla och får en funktion genom att vara en del av helheten. Detta innebär att 

dessa delar inte kan separeras från helheten, men helheten kan inte heller fungera utan sina delar 

(Skinner m.fl., 2015). Det är relationen mellan delarna och helheten som är i fokus och som ska 

studeras inom RDS. För människan innebär det här både intraindividuella system (som bland annat 

DNA, celler, organismer, organ), interaktioner mellan individen och dess omgivning, samt inom olika 

kulturer – och dess beteende och förändring, genom ett helt liv (Overton, et al., 2015; Overton, 2013). 

Det innebär också att människan har en inneboende drift att vara aktiv gentemot sin omgivning, och 

initierar naturligt ständigt utbyten i sin kontext. Faktum är att organismen, dess handlingar och dess 

kontext kan ses som ett relationella dynamiskt system (Skinner et al., 2015). Levande organismer ses 

som aktiva agenter – relationskapande, spontana, aktiva och komplexa, anpassningsbara system. 

Individen och kontexten lever i ömsesidiga, inflytelserika relationer, och därför är potentialen för 

plasticitet ett kännetecken för RDS (Overton, 2013).  

Förespråkare av det relationella perspektivet hävdar att denna metateori är ett paraplybegrepp för ett 

brett utbud av tillvägagångssätt inom forskningen (Skinner et al., 2015), och i denna uppsats har jag 

valt neuroplasticitet som mitt teoretiska perspektiv.  

Neuroplasticitet 

Interaktioner mellan en individ och dess omgivning som åstadkommer mänsklig utveckling förmedlas 

i hjärnan, och förmågan att förändras genom dessa interaktioner kallas för neuroplasticitet. Plasticitet 

handlar om hur neuronerna i hjärnan skapas utifrån olika erfarenheter i livet (Causey & Bjorklund, 

2018). Människans hjärna förändras genom hela livet, genom att den påverkas och lär sig av 

erfarenheter och sin omgivning. Den genomgår fysiska förändringar i form av förstärkning, 

försvagande eller eliminering av kopplingar i hjärnan, men det kan också uppstå nya kopplingar. 

Denna kapacitet som varar hela livet möjliggör hjärnan att vara flexibel, mottaglig och 

lösningsfokuserad (OECD, 2007). Detta skulle innebära att individuell utveckling inte är 

förutbestämd, bestående eller helt beroende av tidigare erfarenheter, utan istället dynamisk och möjlig 

att förändra och påverka (Skinner et al., 2015). Men erfarenheter är avgörande, och för att de ska 

kunna påverka hjärnan måste hjärnan också vara skapt på ett sådant sätt att det är mottaglig för dessa 

erfarenheter. Den huvudsakliga uppfattningen är att en ofärdig struktur i hjärnan möjliggör den 

kapacitet som krävs för att fungera på bästa sätt, oavsett vilken värld den lever i (Skinner et al., 2015). 

För människans överlevnad och anpassning, är hjärnan det organ som är mest mottagligt för 

erfarenheter. Allt i de neurofysiologiska systemen utvecklas och samarbetar med erfarenheter, 

handlingar och med omgivningen. Därför har till exempel proximala processer i förskolan en potential 

att fundamentalt förändra hjärnan (Skinner et al., 2015) 

Plasticitet handlar om att synapser skapas i hjärnan, och denna process påverkas i första hand av 

erfarenheter. Forskning har visat hur råttor och möss som levde i berikade miljöer hade fördelar både i 

hjärnan och i sitt beteende, vilket också visat sig gälla för människan (Causey & Bjorklund, 2018). 

Även fast möjligheter att skapa nya synapser sjunker med åldern, så försvinner de inte: vi behåller 

väsentlig neural plasticitet genom hela livet (Lillard & Erisir, 2011). Men en sak som förändras är i 

vilket utsträckning erfarenheter kan förändra hjärnan, och vilken intensitet den erfarenheten behöver 

för att skapa förändring (Causey & Bjorklund, 2018).  

Erfarenheter kan påverka hjärnan på två sätt. Det första kallas för förväntad erfarenhetsutveckling (jfr 

experience expecent development), där synapserna skapas och försvinner naturligt. Inom beroende 

erfarenhetsutveckling (jfr experience dependent development) skapas inga nya synapser om de inte 
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stimuleras av aktivitet eller erfarenheter (Skinner et al., 2015). Det är det som möjliggör för hjärnan att 

vara mottaglig för nya erfarenheter under hela livslängden. Den förväntade erfarenhetsutvecklingen 

främjar alla människors anpassning till erfarenheter och intryck från omgivningen, medan den 

beroende erfarenhetsutvecklingen främjar individens anpassning till lokala och unika erfarenheter och 

intryck från omgivningen, enda in i de minsta delarna av mänskligt DNA eller till och med i den miljö 

som omger ett foster i mammans mage (Skinner et al., 2015).  

Neuroplasticitet, som en förlängning av meta-teorin som visar på synsättet kring holism, innebär att 

detta teoretiska ramverk är väldigt omfattande och innebär många aspekter att ta hänsyn till. För att 

ännu mer konkretisera och fokusera analysen i denna uppsats, har en modell valts ut. Den visar på ett 

tydligt sätt komplexiteten av neuroplasticitet och de många påverkansfaktorer som influerar lärande 

och utveckling igenom livet.  

En analysmodell – “The toxic stress model” 

Inspirerad av det teoretiska ramverket kommer analysen i denna uppsats utgå ifrån en modell 

framtagen av McEwen & McEwen (2017) – ”The toxic stress model”. Denna modell betonar hur 

interaktionen mellan miljömässiga och individuella faktorer påverkar hjärnan och mänsklig 

utveckling, men den visar också på mer specifikt hur dessa påverkar i relation till självreglering och 

känsloreglering (McEwen & McEwen, 2017). Modellen handlar om ohälsosam stress, negativa 

erfarenheter, tidiga motgångar i livet och fattigdom, och hur dessa påverkar utveckling hos barn. Även 

fast detta inte är uppsatsens huvudsakliga fokus, är denna modell ändå relevant då den lyfter påverkan 

på system i hjärnan och viktiga faktorer i omgivningen, vilket gör modellen lämplig för att analysera 

forskning som berör förskolepersonalens känsloreglering och deras strategier kring att arbeta med 

känslor.  

I artikeln av McEwen & McEwen (2017) har de kombinerat sociologers arbete och kunskaper med en 

biologisk ansats (neurovetenskap, epigenetik och utveckling hos barn). Deras forskning visar på de 

biologiska processer som påverkar möjligheter i livet beror på sociala processer och strukturer. Sociala 

miljöer, omständigheter, erfarenheter och relationer spelar en viktig roll i formandet av biologiska 

karaktärsdrag, som i sin tur påverkar sociala beteenden (McEwen & McEwen, 2017). I artikeln strävar 

de efter att stärka de sociologiska förklaringsmodellerna med biologiska mekanismer, genom att 

uppmärksamma biologiska processer, som till exempel epigenetiska mekanismer. Genom dessa blir 

social orättvisa förkroppsligad, särskilt i barndomen (Krieger, 2005 in McEwen & McEwen, 2017).  

Fokuset i den här modellen är effekterna av ohälsosam stress på barns utveckling tidigt i livet, men 

också att uppmärksamma de sociala, strukturella förutsättningarna för barns uppväxtmiljö; 

föräldrarnas inkomster, utbildning, etnicitet, bostadsområde (McEwen & McEwen, 2017). Kroniska, 

sociala tillstånd kan handla om upprepade negativa erfarenheter där sociala stödsystem är svaga, eller 

där tidiga erfarenheter har påverkat neurala banor i hjärnan som berör självreglering kring känslor och 

beteenden, och detta kan också påverka både kroppen och hjärnan genom livet. Följderna av 

ohälsosamma stressfaktorer är påverkade av sociala faktorer, så som omsorg och andra sociala 

stödfunktioner (McEwen & McEwen, 2017).  

Om man upplever ohälsosam stress över en längre tid, skapas en obalans i ens fysiologiska tillstånd, 

och detta kallas för allostatisk belastning (jfr allostatic load; McEwen & McEwen, 2017). Denna 

överbelastning påverkar kritiska aspekter av hjärnans utveckling och andra kroppsliga system under 

barndomen, ofta på ett sätt som varar hela livet, vilka kan visa sig genom kognitiv prestanda, 
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självreglering, samt fysisk och mental hälsa. McEwens och McEwens modell visar på ohälsosam 

stress och allostatisk belastning som indikatorer på biologiska processer. Genom att titta på biologiska 

mekanismer och konsekvenser av ohälsosam stress, kan man förstå vikten av utveckling tidigt i livet 

och de sociala förutsättningar som formar den (McEwen & McEwen, 2017). Den nämner de direkta 

och indirekta konsekvenserna av rätt förutsättningar och viktiga relationer, som anknytning till sin 

mamma, sociala stödnätverk och trygg barnomsorg med hög kvalitet. Dessa kan skydda mot 

effekterna av ohälsosam stress eller, tack vare hjärnans plasticitet, kan de vända några av de negativa 

effekterna av nämnda stressfaktorer (McEwen & McEwen, 2017). 

Ohälsosam stress kan ha enorma konsekvenser, eftersom den kan förstöra hjärnans uppbyggnad 

(McEwen & McEwen, 2017). Frontalloben spelar en central roll när det gäller att hantera stress, men 

ohälsosam stress kan förändra dess struktur och funktion. En av konsekvenserna för detta verkar 

innefatta minskad kapacitet till beteendemässig och känslomässig självreglering. När frontalloben är 

mindre aktiv blir amygdala överaktiv, och känsloregleringen i hjärnan avtar. En överaktiv amygdala 

kan ofta leda till allostatisk belastning och känslomässiga problem (McEwen & McEwen, 2017). 

I artikeln trycker de på vikten av sociala strukturer, nätverk och relationer som kan hjälpa till att 

dämpa effekten av stress eller vända de effekter som påverkat. Effekterna av barnomsorg eller 

tillgängliga sociala nätverk kan förebygga, mildra eller övervinna den påverkan som ohälsosam stress 

kan ha på hjärnans utveckling, och på kognitiv prestanda och självreglering. Positiva, stödjande 

interaktioner med vuxna i institutionella strukturer kan spela en stor roll i en hälsosam utveckling för 

barn (Blair & Raver, 2012 in McEwen & McEwen, 2017). Detta blir framförallt viktigt när jag nu ska 

analysera forskning kring förskolepersonalens känsloreglering och deras strategier kring att arbeta med 

känslor i förskolan. Denna beskrivna modell blir som sagt “linsen” genom vilken denna analys görs.  

 

Figur 1. Toxic stress model (McEwen & McEwen, 2017). 
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Metod 

Val av metod 

Denna uppsats utgår ifrån en litteraturstudie som metod. Syftet är att ta reda på vad forskare skriver 

fram om förskolepersonalens känsloreglering och vilka strategier de använder sig av kring sina egna 

och andras känslor i förskolans kontext. I detta syfte finns också en ambition att ta reda på 

helhetssynen på omgivningens påverkan, och alltså hur neurovetenskapen kan bidra till en förståelse 

för detta ämne, samt vad som skrivits fram kring detta tidigare. I och med det tar jag en utgångspunkt i 

Relationella Utvecklings-System (RDS), och använder jag mig av teorier kring neuroplasticitet för att 

komma närmare dessa funderingar. En modell av McEwen & McEwen – modellen för ohälsosam 

stress – som bland annat lyfter omgivningens påverkan på människan (McEwen & McEwen, 2017), 

blir en lins igenom vilka jag tittar på de artiklar som ingår i litteraturstudien. Målet med denna uppsats 

är att kunna göra en kartläggning av den forskning som finns på området, för att sedan dra slutsatser, 

se mönster och hitta nya vägar att se på vad som skrivs fram.  

Litteraturstudien är inspirerad av en systematisk litteraturstudie, men uppfyller inte samtliga kriterier 

för att vara en fullständig sådan. Inspirationen kommer från en beskrivning som menar att en mindre, 

systematisk litteraturstudie har tydlig beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

samt har en uttalad sökstrategi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Sökning, urval och 

sökstrategi beskrivs nedan. I denna typ av litteraturstudie ingår också systematisk kodning av alla 

inkluderade studier, som sedan analyseras genom ett teoretiskt perspektiv; i det här fallet 

neuroplasticitet och den modell av McEwen & McEwen som beskrivs ovan. Metoden går alltså ut på 

att söka, kritiskt granska och därefter sammanställa denna forskning, med syftet att åstadkomma en 

syntes från tidigare genomförda empiriska studier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013), 

med hjälp av mitt teoretiska ramverk. 

Utgångspunkten i den här litteraturstudien är att skriva fram en problemformulering och frågor som 

jag söker svar på, samt lägga upp en plan för studien. I den planen ingår också att bestämma sökord 

och sökkriterier samt att identifiera vilken form av litteratur/artiklar som blir en del av urvalet (se 

nedan). Under sökprocessen ska litteraturen/artiklarna kritiskt värderas, kvalitetsbedömas och väljas ut 

utifrån den plan som lagts upp tidigare och de frågor som studien söker svar på. Studien avslutas med 

att analysera och diskutera resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Valet att genomföra en litteraturstudie kommer sig av en nyfikenhet kring vilken forskning som gjorts 

på ämnet tidigare, och vad denna forskning visat. Det kändes som ett naturligt första steg kring att ta 

reda på mer om förskolepersonalens känsloreglering och strategier kring att arbeta med känslor, 

istället för till exempel intervjuer eller observationer. Dessa metoder hade gett en mer subjektiv bild av 

ämnet, men en litteraturstudie visar på forskning på området och ger istället en överblick på ämnet. 

Det teoretiska ramverket blir högst relevant, då det lyfter helheten, dess delar och vikten av att alla 

faktorer är med och påverkar. Det faktum att hjärnan är påverkbar och vilka faktorer som kan ligga 

bakom denna påverkan, blir ett intressant perspektiv, som kan leda till analyser, slutsatser och 

reflektioner kring individuell utveckling, men också viktiga insikter i förskolepersonalens yrkesroll 

och förskolans viktiga arbete. 
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Genomförande, urval och avgränsningar 

Urvalet av artiklar till denna litteraturstudie gjordes genom en litteratursökning, där syftet var att 

undersöka vilken forskning som skrivs fram kring förskollärares egna känslor och känsloreglering i 

relation till barnen i förskolan. Underlaget för denna studie hittades genom artikelsök i två olika 

databaser; Stockholms Universitets Bibliotek (SUB) samt Educational Resources Information Center 

(ERIC). I sökningen valde jag att begränsa innehållet till granskade (jrf peer-reviewed) artiklar som 

publicerats i akademiska tidskrifter. För att begränsa sökningen ytterligare gjordes också ett urval 

genom att enbart söka efter artiklar som publicerats mellan åren 2015-2019, för att ta del av aktuell 

forskning på området. Jag valde att inkludera artiklar som tydligt skriver fram i titel eller där 

sammanfattning beskrev hur studien fokuserade på faktorer som kan påverka förskolepersonalens 

känslor och känsloreglering, förskolepersonalens känslouttryck, uppfattning om och strategier kring 

känslor och känsloreglering, samt förskolepersonalens påverkan på barns känslor och känsloreglering.  

De sökord som användes var: ”Emotion regulation preschool teacher” (184 träffar i databasen SUB), 

”Preschool teacher emotion” (599 träffar i databasen SUB), ”Preschool teacher emotion regulation” 

(265 träffar i databasen ERIC). Många artiklar i antalet träffar var samma mellan de olika databaserna. 

De artiklar som enligt titel och sammanfattning tycktes ge svar på de uppsatta frågorna i 

problemformuleringen valdes ut. För att fokusera urvalet av artiklar valde jag också att exkludera 

artiklar som enbart fokuserar på barns känslor och känsloreglering, eller föräldrarnas påverkan på 

barns känslor och känsloreglering. Jag valde också att exkludera artiklar med fokus på barns 

försvårande omständigheter och problematiska beteenden (exempelvis ADHD, autism, sexuella 

övergrepp, olyckor m.m.), samt exkludera artiklar i listan som ej berör förskolans kontext. Några 

artiklar i sökresultatet fick uteslutas på grund av att de inte var översatta från andra språk till svenska 

eller engelska, och även de som inte fanns i full text eller som jag inte hade möjlighet att få tillgång till 

av andra skäl. Detta urval är baserat på principen om “fitness for purpose” (Cohen et al., 2018), där jag 

anser att de artiklar jag valde ut ska vara lämpliga och tillräckliga för att skapa en generell överblick 

på området och för att jag skulle ha möjlighet att söka svar på den uppsatta frågeställningen. 

Då sökningen med specifika sökord inte gav tillräckligt med resultat för denna litteraturstudie, 

användes också citerade forskare och tidigare studier utifrån dessa artiklar, för att söka vidare 

information inom samma ämne, men utifrån samma kriterier. Några artiklar i studien kom också från 

rekommendationer från lärare/handledare som känner till forskningen på detta område, men även 

dessa valdes ut utifrån uppsatta kriterier. Jag har valt att följa de tidigare nämnda uppsatta kriterierna 

för att undvika partiska (jfr biased) urval. Alla inkluderade studier utgår ifrån samma kriterier också 

för att fokus ska ligga på ett relativt smalt område, men att artiklarnas innehåll ändå är av relevans för 

ämnet (Cohen et al., 2018). Sammanlagt 20 artiklar samlades in, som sedan är underlaget för 

litteraturstudien (se bilaga 1).  

En avgränsning som gjorts i denna litteraturstudie visar sig i resultatet. För att på ett kortfattat sätt 

kunna redogöra för den forskning som framgår i de olika artiklarna och för att resultatet skrivs fram 

som översikt inom olika kategorier, har jag valt att låta bli att skriva om den intressanta aspekten kring 

de olika metoder och mätningar som gjort i dessa, och hur de har kommit fram till dessa resultat. Jag 

hänvisar istället till de artiklar som nämns, för att få mer detaljer om deras forskning på området.  
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Databearbetning och analysmetod 

Metoden för denna litteraturstudie och genomgången av de 20 utvalda artiklarna är innehållsanalys, 

och sedan en analys med hjälp av den modell som tidigare beskrivits (Cohen et al., 2018; McEwen & 

McEwen, 2017). 

Innehållsanalys används ofta för att undersöka, sammanställa och rapportera stora mängder skriven 

text, innehållet i dessa och deras budskap (Cohen et al., 2018). Cohen, Manion och Morrison (2018) 

sammanfattar processen kring innehållsanalys på ett enkelt sätt; det innebär kodning, kategorisering, 

jämförelser (se ovan) – för att sedan dra teoretiska slutsatser av de utvalda texterna. 

I en genomgång av texterna kodas innehållet, genom att hitta gemensamma begrepp som beskriver 

texten. Dessa begrepp är inte förutbestämda, utan de koder som blir relevanta är de som går att finna i 

texterna (Cohen et al., 2018). Kodningen skapar möjligheter att identifiera liknande information i de 

olika texterna, där man sedan kan söka, hämta och sätta samman data som kodats på samma sätt, inom 

en text eller mellan olika texter. Det ger möjligheter att upptäcka koder som är mer frekventa och att se 

mönster (Cohen et al., 2018). Kodningen kan leda till mer generella eller mer specifika 

kategoriseringar, beroende på frekvens av begrepp och vilka mönster som hittas (Cohen et al., 2018). 

Kodningen kommer ske genom upprepade genomgångar av artiklarna, för att förstå innehållet, resultat 

och nyckelbegrepp. Dessa upprepade genomgångar kommer sedan generera teman, kategorier, 

mönster, viktiga begrepp, likheter och skillnader (Cohen et al., 2018) – och dessa ligger till grund för 

innehållsanalysen i denna uppsats.  

Processen i den här textgenomgången blir att först läsa artiklarna upprepade gånger för att påbörja en 

kodning (och eventuellt fylla på med fler). Dessa begrepp/koncept ska användas i innehållsanalysen 

(Cohen et al., 2018). När dessa har identifierats skapas kategorier, där olika begrepp sätts samman. 

När både kodning och kategorisering genomförts påbörjas analysen (Cohen et al., 2018). I denna 

process ingår att dra slutsatser, bygga upp nätverk av resultat utifrån kategoriseringarna, och relatera 

resultaten till det teoretiska ramverk (dvs. RDS, neuroplasticitet och The toxic stress model av 

McEwen & McEwen, 2017) som den här studien utgår ifrån (Cohen et al., 2018). Avslutningsvis ska 

detta leda till en summering, slutledning och förklaringar kring studiens resultat (Cohen et al., 2018).  

En översikt på samtliga artiklar och de kategorier och koder som växt fram i innehållsanalysen 

presenteras i Bilaga 1. 

Forskningsetiska överväganden  

I denna studie är det en person som kodar och kategoriserar, vilken innebär en risk för inkonsekvent 

eller partisk (jfr biased) tolkning (Cohen et al., 2018). Kodning och kategorisering utgår också från en 

persons uppfattning av de olika begreppen och vad som bör ingå i dessa, och det finns en risk att 

förvränga innehållet i artiklarna för att förstärka/förminska en poäng i sin egen analys (Cohen et al., 

2018). En medvetenhet kring dessa riskfaktorer gör att de kan undvikas i så lång utsträckning som 

möjligt. Många överväganden och noggranna val har gjorts, för att denna uppsats ska präglas av 

klarhet, ordning och struktur (Vetenskapsrådet, 2017). Jag har strävat efter en tydlighet i 

tillvägagångssätt och val jag har gjort, för att min studie ska vara tillförlitlig (Vetenskapsrådet, 2017).  

Jag har försökt skriva fram innehållet i texterna och forskningen som jag tagit del av på ett sådant sätt 

att det ska bli tydligt vilka forskare som kommit fram till vilka slutsatser och vad de visat i sin 

forskning (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Då analys och resultat utgår ifrån ett relativt stort antal texter, anser jag att både validiteten och 

reliabiliteten ökar (Cohen et al., 2018). Artiklarna som analyseras är också publicerade och finns att 

tillgå, vilket möjliggör att även andra kan ta del av deras innehåll, så att nya analyser är möjliga och 

studien kan upprepas och återskapas (Cohen et al., 2018). 

I beskrivning av metod kan man läsa att det ingår att kritiskt värdera och kvalitetsbedöma de artiklar 

som ingår i litteraturstudien. Jag anser att ett steg i detta var att enbart välja artiklar som redan var 

granskade (peer-reviewed) och publicerade. Dessa artiklar uppfyller i sig ett visst mått av kvalitet, och 

ger då också denna studie en högre trovärdighet.  

Studiens kvalitet 

Att göra en litteraturstudie och titta på ett antal forskningsartiklar kändes som ett naturligt val, då syfte 

och frågeställning handlade om vilken kunskap och förståelse som skrivs fram i forskning kring 

förskolepersonalens känsloreglering och strategier kring sina egna och andras känslor, och vad som 

kan vara viktigt för förskolepersonalen att veta kring detta i sin yrkesroll.  

Uppsatsen har en sammanhängande helhet i teoretiskt perspektiv, undersökningsobjektet, 

frågeställning, resultat och analys. Jag anser att det utvalda teoretiska ramverket var relevant för 

innehållet i texten. Det här teoretiska ramverket har inte heller använts på den här typen av studier, 

vilket blev tydligt då innehållet i det som skrivs fram tycks mena samma sak och beskrivs på liknande 

sätt, men de använder olika begrepp. Att koppla ihop ett neurovetenskapligt perspektiv på den här 

typen av forskning förstärkte förståelsen kring innehållet i artiklarna. 

Av de artiklar som ingår i den här litteraturstudien finns det både kvalitativ och kvantitativ forskning 

som gjorts på ämnet, viket visar en bredd i både genomförande och resultat, och höjer således studiens 

kvalitet.  

Målet var att skriva fram vilken förståelse och vilka kunskaper som förskolepersonal kan ta del av 

inom området. Mycket av det som kom fram i denna litteraturstudie var användbar information att 

sprida inom förskolan, och den skulle kunna bidra till kompetensutveckling och en fördjupad 

förståelse för personalen i förskolan.  

Undersökningsområdet i den här uppsatsen finns det knappt någon forskning kring i Sverige, och 

utifrån vad denna uppsats kommit fram till öppnas dörren för mer framtida forskning och nya 

forskningsfrågor kan utrönas.  

Resultat och analys 

Här kommer jag redogöra för vad som kommit fram genom kodning och kategorisering i 

genomgången av de 20 artiklar som ingår i litteraturstudien. De olika kategorier som kategoriseringen 

resulterat i visas genom de underrubriker som används i resultatet. Olika koder som dykt upp visas 

genom att de markeras med kursiv stil i löpande text. Jag kommer använda mig av det teoretiska 

perspektivet kring neuroplasticitet och modellen från McEwen och McEwen (2017) för att analysera 

dessa resultat. 
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Genomgående i denna text har jag valt att skriva fram förskolepersonalen, trots att den forskning som 

lyfts fram har använt olika begrepp, så som lärare, förskollärare, personal, omsorgsgivare (jfr 

caregivers). Detta med ett syfte att rikta fokus mot all personal i förskolan, och inte specifikt en 

yrkeskategori eller enskilda grupper. 

Resultat  

Barns emotionella utveckling 

De vuxna i barnens liv skrivs fram som viktiga i socialiseringen av känslomässigt beteende (jfr 

socialization, socializing, socializer’s; Buettner, Jeon, Hur & Garcia, 2016; Ciucci, Baroncelli, Toselli 

& Denham, 2018; Denham, Bassett & Miller, 2017; Ersay, 2015; Jeon, Hur & Buettner, 2016; Kılıç, 

2015; King & La Paro, 2018; Silkenbeumer, Schiller & Kärtner, 2018; Zinsser, Denham, Curby & 

Shewark, 2015), och det innebär att detta blir en viktig aspekt för förskolepersonalen att ta hänsyn till i 

verksamheten. Hur förskolepersonalen interagerar med barn påverkar barnens socio-emotionella 

utveckling. Mellanmänskliga interaktioner ger barn en möjlighet att lära om känslor och socialisering, 

vilket leder till känslomässig kompetens (Kılıç, 2015; Torres et al., 2015). Barn med mer utvecklade 

socio-emotionella förmågor kan lättare delta i samarbeten och de komplexa sociala sammanhang som 

karaktäriserar förskolans verksamhet. Interaktioner blir också mer förutsägbara och kontrollerbara för 

barn med högre socio-emotionella förmågor (Torres et al., 2015). Möjligheter för barn att använda sina 

känslomässiga kunskaper leder också till att de lär sig reglera sina känslor till mer konstruktiva tankar 

och handlingar. Detta leder i förlängningen till att de kan använda sina kognitiva resurser åt lärande, 

istället för att ägna dem åt att hantera social information (Torres et al., 2015). Känslomässiga utbyten 

mellan förskolepersonal och barn (jfr scaffold emotional exchanges; Torres et al., 2015) stöttar socialt, 

kognitivt tänkande. I förlängningen påverkar detta barnens framgångar i skolan, stärker den 

emotionella kompetensen och deras känslomässiga kunskaper (Torres et al., 2015). 

Många artiklar i litteraturstudien har tagit sin utgångspunkt i forskning kring föräldrarnas roll som 

förebilder i barns känslomässiga utveckling, och gör sedan kopplingar till hur även förskolepersonalen 

blir viktiga förebilder för detsamma (Sahin Asi, Ocak Karabay & Aydin, 2018; Ersay, 2015; Jeon et al, 

2016; Kılıç, 2015; Silkenbeumer et al, 2018; Torres, Domitrovich & Bierman, 2015; Ulloa, Evans & 

Jones, 2016, Yelinek & Grady, 2017). Det är viktigt att förskolepersonalen har kunskap om barns 

emotionella kompetens, för att stötta utvecklingen av denna genom socialiseringsprocesser, vilket 

också ställer krav på samarbete med familjerna för att dela den kunskapen (Kılıç, 2015). 

Förskolepersonalen använder generellt liknande socialiseringsprocesser som föräldrar i interaktion 

med barn (Ulloa et al., 2016). De erfarenheter barn har med sig hemifrån speglas också i deras 

förmåga till känsloreglering (Sahin Asi et al., 2018). 

Socialiseringsprocessen förutsätter varma och stöttande relationer. Barn ska känna sig trygga i att 

uttrycka sina känslor och visa empati mot sina kompisar (Kılıç, 2015). Det är viktigt att barn lär sig 

dela, samarbeta, bygga upp självförtroende, självmedvetenhet och känslomässiga uttryck, som alla är 

stora delar av barns emotionella kompetens (Kılıç, 2015). Socialiseringsprocessen kan också leda till 

trygga relationer till förskolepersonal och kompisar (Torres et al., 2015). Även anknytning till 

förskolepersonal nämns som en viktig aspekt av känslomässig utveckling i förskolan, precis som 

vikten av trygghet och goda relationer (Zinsser et al., 2015) mellan personal och barn, samt omsorg i 

förskolan (Barandiarian, Muela, de Arana, Larrea & Vitoria, 2015; Cekaite & Bergnehr, 2018). 

Välmående är en förutsättning för barns lärande. Forskning lyfter relationer som präglas av omsorg, 
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närhet, förtroende, lyhördhet och att känslomässig anknytning är en förutsättning för barns välmående 

i förskolan (Cekaite & Bergnehr, 2018). Omsorg är att erbjuda barnen det de behöver för att må bra, 

vilket kan associeras med ömhet och respekt. När barnen mår bra visar de på mer utforskande 

beteenden i förskolan. Det är viktigt att skapa trygga relationer mellan förskolepersonal och barn för 

att barnen ska få en bra övergång mellan familj och förskola (Barandiaran et al., 2015). Känslomässiga 

gensvar, närhet, värme och stöttande miljöer i förskolan, samt positiva relationer mellan lärare och 

barn, ger färre beteendemässiga problem hos barnen. Förskolepersonalen stöttar barns sociala 

upplevelser i praktiken (Ocak Karabay, 2019). 

Vuxna som förebilder 

Förskolepersonal som har mer förståelse för sin egen socio-emotionella kompetens blir bättre 

förebilder i den emotionella utvecklingen hos barnen (Zinsser et al., 2015), då deras egna känslor 

speglas på barnen (Ocak Karabay, 2019). Barnens förmåga till socio-emotionellt lärande påverkas 

också av hur bra de vuxna fungerar i interaktionen (Ulloa et al., 2016). Deras egna känslomässiga 

förmågor och kapacitet till reflektion, samt hur närvarande de är och vilken anknytning de har till 

barnen, påverkar hur de stöttar den känslomässiga utvecklingen (Zinsser et al., 2015). 

Förskolepersonal med starka känslomässiga förmågor kan kommunicera känslor bättre. Känslighet 

och empati gentemot barnen ökar barnens kunskaper kring känslor och det är viktigt med emotionell 

kompetens hos förskolepersonalen (Zinsser et al., 2015). Förskolepersonalen guidar barns emotionella 

utveckling och därför blir deras personliga och professionella kompetenser kring känslor, samt deras 

känsloreglering, viktiga i förskolans kontext (Sahin Asi et al., 2018).  

Förskolepersonalen visar på olika beteenden i relationer till känslor (Ciucci et al., 2018). De lär barn 

lämpliga sätt att visa på och reglera känslor, samt visar på orsaker till känslor, beteenden 

(känsloyttringar) kring och reaktioner på olika känslor (Ciucci et al., 2018). Förskolepersonalen skapar 

relationer till barnen och stöttar barnens utveckling (Sahin Asi et al., 2018). Kommunikationen dem 

emellan lyfts som en viktig faktor. Detta kräver vuxna som är väl avvägda och nyanserade i sina 

bemötanden av och reaktioner kring känslor, eftersom detta lär barn om uttryck, reglering och ger 

kunskap om känslor (Ciucci et al., 2018). Men detta blir svårt om de inte själva är i känslomässig 

balans (Ulloa et al., 2016). Förskolepersonalens inflytande på klimatet i barngruppen och förskolans 

verksamhet kan påverkas av olika förutsättningar, som till exempel stress (Buettner et al., 2016). 

Förskolepersonalens brist på förmåga att hantera motgångar (jfr coping skills) kan leda till negativa 

attityder mot barnen, vilket kan innebära kortsiktiga problem (att vara missnöjd, inte vilja, inte delta) 

eller långsiktiga problem (inte vilja gå till förskolan, inte vara delaktig i verksamheten) hos barnen 

(Sahin Asi et al., 2018). 

Vuxna i förskolan behöver prata om känslor med barn (Ciucci et al., 2018). Känslomässiga samtal (jfr 

emotion talks; Yelinek & Grady, 2017) leder till mer social och emotionell kompetens. 

Förskolepersonal som använder detta mer ser också mer socio-emotionella förmågor hos barnen 

(Yelinek & Grady, 2017). Barns känslomässiga (positiva/negativa) engagemang i aktiviteter i 

förskolan skapar möjligheter för personalen att presentera en högre nivå av känslomässiga samtal och 

stötta dem i socialt kompetenta beteenden (Yelinek & Grady, 2017). I situationer där förskolepersonal 

upplever att barnen visar på ”bra” socialt beteende, används mindre känslomässiga samtal än vid 

”sämre” beteenden (Yelinek & Grady, 2017). Det verbala språket kan också användas för att hjälpa 

barn att förstå och utveckla sin känsloreglering. Uppmuntran eller förminskande genom det verbala 

språket får konsekvenser och påverkar hur barn lär och förstår känslor, samt hur de upplever och 

uttrycker dessa (King & La Paro, 2018).  
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Förskolepersonalen är förebilder i barnens socio-emotionella miljöer på förskolan, där de stöttar 

barnen i sin socio-emotionella utveckling (Buettner et al., 2016). Barns sociala kompetens växer fram i 

mötet med deras familjer, i förskolans verksamhet och med andra vuxna och barn (Ciucci et al., 2018). 

Förskolepersonalen blir alltså förebilder i möten med varje barn, men de blir även förebilder för de 

barn runtomkring som observerar den vuxnes olika bemötanden och beteenden (Bassett, Denham, 

Fettig, Curby, Mohtasham & Austin, 2017). Barn med mindre känslouttryck (jfr low-surgency; Bassett 

et al., 2017) spenderar mindre tid i interaktioner med andra barn eller vuxna, har en tendens att mer 

observera känslouttryck i omgivningen, och lär sig olika sätt att uttrycka känslor på det sättet. Vuxnas 

och kompisars känslouttryck influerar dessa barns uppfattning om hur de kan visa på och hantera sina 

känslor. Barn med mer känslouttryck (jfr high-surgency; Basett et al., 2017) tenderar att lära sig mer 

om känslor genom interaktioner med andra.  

Förskolepersonalen kan ägna sig åt med-reglering (jfr co-regulation; Silkenbeumer et al., 2018) 

gentemot barnen. Detta innebär att först skapa en medvetenhet kring sina egna känslor, och sedan kan 

den vuxne hjälpa till att konstruera en repetoar av effektiva strategier för känsloreglering 

(Silkenbeumer et al., 2018). Med-regleringen förändras och anpassas utifrån förskolepersonalens 

kunskaper om barnens utveckling och ålder. När barnet blir äldre, och kanske mer självständiga, 

innebär det oftast inte mindre med-reglering, men den blir annorlunda (Silkenbeumer et al., 2018). 

Tack vare daglig erfarenhet av barnen så vet förskolepersonalen vilken typ av stöd de behöver. Med-

regleringen blir optimal om den anpassas till barnens proximala utvecklingszoner. Med-regleringen 

blir en typ av känslomässigt mentorskap (jfr emotion coaching; Silkenbeumer et al., 2018). Så 

småningom lär sig barnen självreglering; och detta sker vid olika ålder, för olika känslor och olika 

känslomässiga strategier (Silkenbeumer et al., 2018).  

Omgivningens och interaktioners påverkan 

Den tid som barn spenderar i förskolan innebär många interaktioner som utmanar förmågan till 

känsloreglering och möjligheter att ta till sig och utöva emotionell kompetens (Silkenbeumer et al., 

2018). Barn tar till sig känsloreglering i många socialiserande kontexter, där föräldrar och 

förskolepersonal bidrar med erfarenheter för att gynna eller förhindra utvecklingen (Silkenbeumer et 

al., 2018). 

Förskolans kontext och miljö, samt interaktioner mellan människor, påverkar barns socio-emotionella 

utveckling. Detta ses som en möjlighet att ta tillvara i förskolan (King & La Paro, 2018). Barn förlitar 

sig på och är beroende av vuxna i sin omgivning för att utveckla känsloreglering och för stöd i sin 

sociala utveckling. En brist på detta stöd kan leda till att barn utvecklar sämre socio-emotionella 

beteenden (King & La Paro, 2018). Hur barn uttrycker sina känslor i förskolan gör interaktioner och 

verksamheten komplicerad, och förskolepersonalen måste bemöta detta med att arbeta med känslor (jfr 

emotional labour; Brown, Vesely, Mahatmya & Visconti, 2018). Känslorna hanteras och skapas 

ständigt i barns vardag inom den kultur de befinner sig i, där också värderingar och meningsskapande 

är i en konstant förändringsprocess (Chang, 2016). Kultur skapar tankar, känslor och miljöer. Känslor 

växer fram genom individuella erfarenheter, men är också socialt konstruerade, avsiktliga (jfr; 

intentional; Chang 2016) och skapas i ett ömsesidigt utbyte i sociala möten och utbyten mellan 

människor. Chang (2016) menat att när vi pratar om känslor kan vi inte dela upp verkligheten i 

dikotomier som body/mind eller natur/kultur, utan känslorna överskrider denna uppdelning. 

Barn och förskolepersonalen, samt interaktionen mellan dem, påverkas av kaotiska förskolemiljöer 

(Jeon et al., 2016). Kaotiska förskolemiljöer definieras som höga ljudnivåer, oförutsägbarhet, trängsel 

och brist på organisation och struktur i förskolans miljöer (Jeon et al., 2016). Forskning har visat att 
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förskolepersonalens förmåga att hantera dessa miljöer påverkar barnens emotionella utveckling, samt 

att social vägledning vuxna blir viktig för barnen i dessa miljöer. I dessa kaotiska miljöer uppstår mer 

emotionell påverkan på de som befinner sig där, mer negativa reaktioner och sämre problemlösning. 

Det finns en stor risk att förskolepersonalens negativa känslor influerar barnen och deras beteenden 

(Jeon et al., 2016). Stress och stora barngrupper lyfts som negativa faktorer för att utveckla barns 

emotionella kompetens (Kılıç, 2015; Barandiaran et al., 2015). 

Viktiga faktorer i förskolepersonalens yrkesroll 

De känslomässiga krav som ställs på förskolepersonalen är omfattande. Personalens förståelse för hur 

de visar på sina känslor kan påverka hur de agerar gentemot barnen (Brown et al., 2018). Hur de 

hanterar sina känslor och hur de tänker att de kan visa på sina känslor bland barnen i förskolan, 

påverkar de sociala interaktionerna. Eftersom interaktioner i en förskolemiljö är komplicerade på ett 

sådant sätt att det är många olika typer av interaktioner och ställer höga krav på de som närvarar att 

klara alla dessa, måste förskolepersonalen vara medveten om sina känslomässiga uttryck och 

beteenden (jfr emotional acting; Brown et al., 2018). Den emotionella miljön som skapas i förskolan 

påverkar barnens beteenden och förståelse för känslor. Lärarens socialiserande beteenden är av stor 

vikt (Bassett et al., 2017).  

Förskolepersonal arbetar med barns socialiseringsprocesser. Strategier för att lära barn om 

socialisering kring känslor kan vara till exempel instruktioner och vägledning från vuxna, att få hjälp 

att koppla ihop känsla, lämpligt känslouttryck och att sätta ord på dessa känslomässiga erfarenheter 

(Denham et al., 2017). Samtal om känslor och att få möjlighet att skatta känslomässiga upplevelser 

ökar kunskaper kring känslor hos barnen (Denham et al., 2017). Det är viktigt med positivt inflytande 

från ständigt närvarande vuxna som arbetar med socialiseringsprocesser och barns emotionella 

kompetens. Detta påverkar i förlängningen sociala kompetenser och framgångar i skolan (Denham et 

al., 2017). Förskolepersonalen behöver kunskaper kring emotionell kompetens och socialisering, så att 

de kan guida och vägleda barn mot högre emotionell kompetens. Detta kan också höja kvalitet i 

relationer mellan personal och barn, samt kvalitet på lärandet i förskolan (Kılıç, 2015). Det är väldigt 

viktigt för förskolepersonalen att förstå och vara medvetna om sina egna känslor och att agera utifrån 

den förståelsen. Det är också viktigt att personalen förstår att detta agerande har stort inflytande på 

relationer med barnen (Ocak Karabay, 2019). Förskolepersonalens känsloreglering ökar upplevelsen 

av positiva relationer i förskolan (Ocak Karabay, 2019). En förmåga att vara inkännande är också 

viktigt för förskolepersonalen. De behöver kunna uppfatta och tolka barns signaler, för att sedan kunna 

svara mot dessa på ett lämpligt sätt, och vara känslomässigt tillgängliga för barnen (Barandiaran et al., 

2015). Förskolepersonalens egen förståelse för sin socio-emotionella kompetens och en förståelse för 

vikten av goda relationer mellan förskolepersonal och barn gör personalen till bättre förebilder inom 

emotionell utveckling (Zinsser et al., 2015). 

Barn behöver känslomässig respons från förskolepersonal som är stöttande och bekräftande, för att 

skapa ett positivt klimat i förskolan (Basett et al., 2017). Precis som forskning kring föräldrars roll 

visar, kan även förskolepersonalens beteendemässiga och emotionella uppmuntran eller avfärdande 

hjälpa barn att lära sig olika socio-emotionella beteenden (Bassett et al., 2017). Bemötanden kring 

känslomässigt beteende som är förminskande och avvisande, kan däremot leda till ett mer negativt 

klimat och mindre framsteg kring barns emotionella och sociala förmågor hos barnen (Basett et al., 

2017). Barn med mindre känslouttryck (low surgency) och som oftare observerar förskolepersonalens 

interaktion med andra, kan påverkas mer av förskolepersonalens bemötanden och känslomässigt 

positiva och negativa klimat i förskolans verksamhet, än de barn som har mer känslouttryck (high 
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surgency; Basett et al., 2017). Därför måste förskolepersonalen vara medvetna om vilka beteenden och 

reaktioner de visar på framför barnen. De måste till exempel tänka på att visa på konstruktiva 

lösningar på problem, som mer gynnar utveckling (Basett et al., 2017). Förskolepersonalens humör har 

också visat sig påverka prestationer i arbetet. Positiva humör är en faktor som påverkar interaktioner 

med barn positivt och personalen blir förebilder för barnen – deras humör smittar till barnen (Ocak 

Karabay, 2019).  

Barn kan också lära sig lämpliga strategier för att uttrycka sina känslor genom att se hur 

förskolepersonalen stöttar med hjälp av empatiska svar och reaktioner, eller hur de visar på strategier 

för konfliktlösning. Detta har också visat hur barn lär sig mer lämpliga strategier för att hantera till 

exempel frustration (Bassett et al., 2017). Förskolepersonalens känslomässiga uttryck och handlingar 

kring omsorg för barnet kan också visa sig genom beröring, där en förkroppsligad intimitet med 

fysiska inslag signalerar till barnen att de vuxna är ett känslomässigt stöd (Cekaite & Bergnehr, 2018). 

Fysisk beröring kan användas för känsloreglering och är effektiv i situationer med starka känslor, och 

har också visat sig kunnat påverka den typ av sociala relationer som uppstår och bibehålls mellan 

förskolepersonal och barn (Cekaite & Bergnehr, 2018). Denna typ av beröring tillsammans med 

användandet av det verbala språket, för att förklara beteenden och reaktioner, har visat sig ha positiva 

effekter på barns uppfattning om och förståelse för sina känslor (Cekaite & Bergnehr, 2018).  

Det verbala språket kan användas för att hjälpa barn att utveckla och förstå känsloreglering (King & 

La Paro, 2018). Förskolepersonalens samtal och uttryck kring känslor signalerar till barnet hur deras 

känslouttryck värderas. Uppmuntrande samtal syftar till att stötta barn i sin emotionella utveckling och 

kan skapa ett positivt klimat kring barnet (King & La Paro, 2018). Förminskande ordval kan ge barnen 

signaler om att deras känslor inte är viktiga och kan leda till ett mer negativt klimat kring barnet. Detta 

kan minska förståelsen för känslor och känsloreglering, som påverkar hur barn lär sig uttrycka sina 

känslor. Samtal kring känslor leder till känslomässig förståelse, vilket i sin tur ger mer social och 

emotionell kompetens hos barnen. Olika typer av samtal kring känslor påverkar beteenden i förskolans 

verksamhet (Yelinek & Grady, 2017). Barnens positiva och negativa känslouttryck i förskolan kan 

erbjuda möjligheter för personalen att ta tillvara stunden för att föra ett samtal kring känslor och stötta 

barnen i socialt kompetenta beteenden (Yelinek & Grady, 2017). Yelinek och Grady (2017) har sett i 

sin forskning att tyvärr är denna typ av samtal ganska ovanliga i barngrupper, och förskolepersonalen 

använder sällan den typen av samtal när de anser att barnens beteenden är ”bra”. Brist på stöd från 

omgivningen kan bidra till en lägre socio-emotionell kompetens hos barnen (Jeon et al., 2016; King & 

La Paro, 2018). Mer stöd riktat till barnens negativa känslor leder till en större förståelse för dessa 

känslor, mindre problembeteenden och bättre sociala förmågor hos dessa barn (Jeon et al., 2016).  

Förskolepersonalens förmåga att hantera stressfaktorer, samt negativa känslor och motgångar, och 

hur dessa hänger ihop med personalens emotionella kompetens är något som är ett aktuellt ämne i 

denna litteraturstudie (Buettner et al., 2016; Denham et al., 2017; Jeon et al., 2016; Kılıç, 2015; Ocak 

Karabay, 2019; Sahin Asi, 2018; Ulloa et al., 2016; Zinsser et al., 2015). Att kunna hantera känslor 

och motgångar, associeras med förskolepersonal som har en högre motståndskraft mot motgångar, att 

tycka om att jobba i förskola och att ha en känsla av att få göra skillnad i sitt yrke (Denham et al., 

2017). Förskolepersonalens egna emotionella förmågor och kapacitet till reflektion, samt att vara 

närvarande och få en bra kontakt med barnen, påverkar hur de stöttar barns emotionella utveckling. 

Det är svårt att stötta barnen om man inte är i känslomässig balans (Ulloa et al., 2016). 

Förskolepersonal som har förståelse för detta kan kommunicera känslor på ett bättre sätt, samt reglera 

känslor även i stress och frustration (Zinsser et al., 2015). 
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Förskolepersonalens socio-emotionella kapacitet påverkas av deras psykologiska tillstånd (så som 

stress, depression, känslomässig utmattning) och deras förmåga att hantera sina känslor och 

motgångar. Denna förmåga visar sig i deras strategier att hantera stressiga situationer, genom att ändra 

sitt beteende eller kognitiva och känslomässiga strategier (Buettner et al., 2016). En hög psykologisk 

arbetsbelastning ställer krav på högre förmåga att hantera känslor och motgångar hos 

förskolepersonalen. Vid högre psykologisk arbetsbelastning ökar till exempel sannolikheten för 

nedsättande och förminskande reaktioner gentemot andra (Buettner et al., 2016). Ett sätt att hantera 

känslor och motgångar kan till exempel vara att omvärdera svåra situationer på ett mer positivt sätt, 

och anpassa sin känsloreglering efter detta. Det kan hjälpa förskolepersonal att minska en negativ 

uppfattning av sin arbetssituation (Buettner et al., 2016). En del förskolepersonal kan behöva stöd och 

hjälp i detta. Att lära sig att använda hälsosamma strategier för att hantera känslor och motgångar 

påverkar också barnen i förskolan genom att de får möta mer uppmuntrande och positiva reaktioner 

från förskolepersonalen (Buettner et al., 2016). Den personal som klarar detta; att behålla lugnet, 

reglera känslor, hantera känslor och motgångar, är också bättre på att lära barn hur de kan uttrycka 

negativa beteenden och lösa problem, och är mer lyhörda för och mer närvarande till (jfr mindfulness) 

när barnen behöver detta stöd (Buettner et al., 2016; Jeon et al., 2016).  

Förskolepersonal bör vara känslomässigt redo för ett utmanande arbete, och det är viktigt med deras 

emotionella kompetens för att klara det (Zinsser et al., 2015). Att arbeta i förskolan är ett påfrestande 

(och stressande) yrke med tanke på alla relationer som finns att ta hänsyn till (Ocak Karabay, 2019). 

Stressad förskolepersonal ger barn mindre och mer oregelbundet känslomässigt stöd, och reagerar 

negativt på barns känslouttryck (Denham et al., 2017). Personalen är viktiga personer för att vägleda 

barn i känslouttryck, känsloreglering och deras beteenden, men stress kan påverka förskolepersonalens 

förmåga att samspela med barnen på ett positivt sätt (Denham et al., 2017).  

En stressfaktor i förskolan är kaos i förskolemiljöer (jfr child-care chaos; Jeon et al., 2016). I detta 

kaos kan förskolepersonalen tappa förmågan att på ett positivt sätt svara på barnens behov, de hinner 

inte möta alla barn. De kan bli överväldigade av för mycket stimulans i dessa kaotiska miljöer, vilket 

kan leda till trötthet eller utbrändhet, som kan innebära ännu mer negativa reaktioner gentemot barnen 

(Jeon et al., 2016). I detta kaos hinner förskolepersonalen inte kontrollera eller reglera sina känslor, 

eller hantera motgångar, och de har också svårare att vara konstruktiva i problemlösning kring barnens 

känslor (Jeon et al., 2016). Detta kräver en insikt från personalens håll för att kunna hantera dessa 

situationer (Jeon et al., 2016). Förskolepersonal med bättre förmåga att hantera dessa miljöer och som 

har mer problemfokuserade strategier, ligger inte på samma sätt i riskzonen för att bli utbrända och är 

bättre på att vidta åtgärder för att förändra sin situation (Jeon et al., 2016). Känsloreglering genom att 

omvärdera information, kan leda till mer stöttande reaktioner gentemot barnen. Att uttrycka 

uppmuntran, positiva reaktioner och mer socialt stöd är exempel på den typen av stöd (Jeon et al., 

2016; Sahin Asi et al., 2018). Förskolepersonal med problemfokuserade strategier och förmåga till 

känsloreglering i dessa kaotiska miljöer är bättre förebilder för barnen (Jeon et al., 2016), som 

påverkas av de vuxnas förmåga till känsloreglering och de erfarenheter de möter i förskolan (Ocak 

Karabay, 2019; Sahin Asi et al., 2018). Förskolepersonal som kan hantera motgångar förser barn med 

mer lämpliga strategier beteenden och känslouttryck (Ocak Karabay, 2019).  

Att vara förebilder och vägleda barnen kring känslor är lämpliga sätt att arbeta i förskolans verksamhet 

(Sahin Asi et al., 2018). Två sätt för förskolepersonalen att vara förebilder för barnen kan handla om 

känslomässig vägledning (jfr emotion coaching) och med-reglering av barnens känslor (Silkenbeumer 

et al., 2018). Känslomässig vägledning kan leda till att barnen lär sig lösa konflikter mer effektivt 

(Silkenbeumer et al., 2018). Förskolepersonal som visat sig vara mer stöttande gentemot barnen (jfr 
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highly supportive; Zinsser et al., 2015) visar på mer lämpliga sätt att kommunicera känslor, och 

normaliserar känslomässiga erfarenheter genom att visa på hur man kan uttrycka känslor och visa på 

realistiska konsekvenser för detta (Zinsser et al., 2015). Förskolepersonalen behöver tänka kring sina 

strategier för känsloreglering i barngruppen, och då hitta en balans mellan att reglera vissa av sina 

känslor och också visa på andra, i sin roll som förebild (Zinsser et al., 2015). Detta kräver en 

medvetenhet hos personalen.  

Förtroende och kommunikation mellan föräldrar och förskolepersonal blir relevant för att gynna barns 

emotionella utveckling (Ciucci et al., 2018). Förskolepersonal har ett professionellt ansvar att arbeta 

med både barn och deras föräldrar. Ciucci et al. (2018) menar att inom denna interaktion kan 

förskolepersonalens personliga och professionella liv sammanfalla, och att personal som till exempel 

har egna barn har lättare att prata med föräldrar om barns emotionella behov. Förskolepersonal med 

mer arbetslivserfarenhet har lättare att kommunicera kring känslor med föräldrar, och även med 

kollegor (Ciucci et al., 2018).  

Chang (2016) lyfter meta-perspektivet på förskolepersonalens yrkesroll, och menar att när man kan se 

sin roll i ett meta-perspektiv kan man också förstå att ens egna erfarenheter är en del av något större, 

och inte bara en individuell erfarenhet. Inom en kultur kan offentliga och privata känslomässiga 

uttryck ofta beblandas, vilket kan ge möjligheter att prata mer om känslor i utbildningsfrågor (Chang, 

2016).  

Utbildning och kompetensutveckling 

I denna litteraturstudie har det framkommit en del förslag på framåtsyftande strategier, metoder, 

eventuell hjälp, samt vilken typ av utbildning förskolepersonalen behöver inom arbetet med känslor 

och känsloreglering i förskolan (Buettner et al., 2016; Ciucci et al., 2018; Denham et al., 2017; Ersay, 

2015; Kılıç, 2015; Lang et al., 2017; Ocak Karabay, 2019; Silkenbeumer et al., 2018; Ulloa et al., 

2016; Yelinek & Grady, 2017). Det behöver finnas möjligheter både för nuvarande och blivande 

förskolepersonal att ta del av kompetensutveckling eller utbildningar som främjar emotionell 

kompetens (Denham et al., 2017; Ersay, 2015). Det finns också ett behov av att prata om det 

gemensamma intresset mellan föräldrar och förskolepersonalen kring barnen, och hur detta kan tas 

tillvara i arbetet med barnens emotionella utveckling (Ciucci et al., 2018; Kılıç, 2015). 

Personalens utbildning kan påverka hur de ser på barn och på praktiken (Lang et al., 2017). 

Förskolepersonal med hög medvetenhet kring sina egna känslor är mindre benägna att ignorera eller 

förminska barns känslor (Ersay, 2015). Förskolepersonal som inte har lämpliga strategier för 

känsloreglering kan påverka barns sociala relationer. Men förskolepersonal med mer erfarenhet e1ller 

mer utbildning har större sannolikhet att bidra med positiva reaktioner och mer socialt stöd och 

vägledning (Lang et al., 2017).  

De som arbetar i förskolan som vet att deras arbete är viktigt och att de uppskattas, ger bättre stöd i 

socialiseringen av barns känslor (Denham et al., 2017). I kompetensutveckling eller utbildning för 

både nuvarande och blivande förskolepersonal, behöver de få träna sig på att bli bättre på att möta 

känslomässiga behov och få utbildning i att främja emotionell kompetens (Denham et al., 2017). De 

behöver också få lära sig om stresshantering, hur de ska lära sig att medvetandegöra sina positiva 

tankar kring yrket och bygga upp en förmåga att stå emot negativa påverkansfaktorer på arbetsplatsen. 

I denna kompetensutveckling eller utbildning bör fokus också ligga på att lära sig att främja positiva 

tankar kring yrket samt att lära sig hantera motgångar (Denham et al., 2017; Ocak Karabay, 2019). För 

att förbättra förskolepersonalens förutsättningar inom yrket behöver de mer kunskaper och förmågor 
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att kunna vidta åtgärder, söka hjälp och planera verksamheten. Dessa kunskaper kan de ta till sig 

genom att delta i mer kompetensutveckling (Buettner et al., 2016). 

Att förskolepersonalen ska få den här typen av stöd, utbildning och kompetensutveckling förutsätter 

också en förståelse för detta behov hos ledningen och cheferna. Chefer har ett ansvar för att 

arbetsplatsen ska präglas av en trevlig stämning medan förskolepersonalen genomför sina 

arbetsuppgifter, samt att de har tillgång till stöd i arbetslivet (Ocak Karabay, 2019). Stödet från 

kollegor framkommer också som viktigt (Kılıç, 2015). Ett förslag på stöd som framkommer i den här 

litteraturstudien är observation med feedback (jfr observational feedback; Lang et al., 2017). Denna 

typ av feedback syftar till att öka medvetenheten om verksamheten och interaktioner, vilket gör det 

lättare för förskolepersonalen att göra mer gynnsamma val för emotionell utveckling. Det ger också 

mer uppmuntran och motivation för professionell utveckling. Denna typ av feedback är också 

framåtsyftande vägledning kring vad och hur både förskolepersonal och verksamhet kan förbättras för 

att gynna emotionell utveckling (Lang et al., 2017). Det behövs också utbildning för att stärka 

förskolepersonalens förmåga till att lyhördhet och professionellt engagemang på arbetsplatsen (Sahin 

Asi et al., 2018). Ett annat förslag kommer från en interventionsstudie, där förskolepersonalen fick 

träning kring känsloreglering, känslouttryck och kunskap om känslor. De kunde se en högre 

kompetens hos personalen efter denna träning, även hos de som hade färre års arbetslivserfarenhet 

(Ulloa et al., 2016). Studien visar på att extra insatser kan göra stor skillnad – denna träning gav 

positiva resultat och mer medvetna pedagoger (Ulloa et al., 2016).  

Förskolepersonalens kompetensutveckling i direkt anslutning till barnen nämns också. Till exempel tas 

det upp att förskolepersonalen bör få träna sig på med-reglering kring känslor i barns proximala 

utvecklingszoner. Här får personalen möjlighet att utveckla strategier för att stötta barns emotionella 

utveckling (Silkenbeumer et al., 2018). En annan aspekt som framkommer handlar om att stötta 

personalen att integrera samtal kring känslor i verksamheten (Yelinek & Grady, 2017).  

I genomgången av artiklarna kan man också förstå den enorma vikten av att förskolepersonal lär sig 

hantera känslor, motgångar och stress (Jeon et al., 2016). De måste få lära sig strategier för att hantera 

stress, ångest, irritation/ilska, konflikthantering och få lära sig effektiva sätt att kommunicera (Ocak 

Karabay, 2019). Övningar i mindfulness och fysisk aktivitet framkommer som förslag, samt 

reflekterande handledning och hjälp att skapa bättre socio-emotionella miljöer i förskolan (Denham et 

al., 2017).  

Analys  

Här skrivs analysen fram utifrån de kategorier som skrivits fram i resultatet, med hjälp av det 

teoretiska perspektivet kring neuroplasticitet och ”Toxic stress model” av McEwen och McEwen 

(2017). 

Barns emotionella utveckling 

Utifrån vad som skrivs fram i litteraturstudiens artiklar om barns emotionella utveckling, kan man se 

tydliga kopplingar till det teoretiska perspektivet. Det är viktigt för förskolepersonalen att förstå att 

barns erfarenheter hemifrån och tidigare i livet speglas på deras emotionella kompetens och 

känsloreglering (McEwen & McEwen, 2017), och samtidigt förstå att när barnen vistas i förskolan får 

de också erfarenheter som påverkar deras emotionella kompetens och känsloreglering.  
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Det är viktigt att barnen får möjlighet att uppleva goda relationer och känslomässigt stöd i förskolan. 

Tryggheten i goda relationer, omsorg om barnen och stöd från vuxna påverkar deras emotionella 

kompetens och känsloreglering, och kan skydda mot eller vända de negativa effekterna av ohälsosam 

stress eller tidiga motgångar (McEwen & McEwen, 2017). Som man kan se i resultatet har forskning 

visat att förskolepersonalens känslomässiga gensvar, närhet, värme och stöttande miljöer i förskolan 

ger färre beteendemässiga problem hos barnen. I modellen av McEwen och McEwen (2017) kan vi se 

att den omsorg och det sociala stöd som barnet får, har en påverkan på både självreglering och 

kognitiva förmågor. Detta får också långsiktiga effekter i barnens liv (McEwen & McEwen, 2017). Ett 

exempel på detta visas i en longitudinell studie om förmåga till självkontroll i barndomen, och hur 

detta senare visat ha flera positiva utfall i vuxen ålder (Moffitt et al., 2011).  

Förskolan är full av intryck och många relationer, och detta kan upplevas som en stressig miljö i 

relation till hjärnans utveckling, och som i förlängningen kan påverka hjärnans uppbyggnad (McEwen 

& McEwen, 2017). Om stressen skulle bli ohälsosam för barnen kan det förändra hjärnans struktur och 

funktion. Frontalloben spelar en central roll när det gäller att hantera stress. När frontalloben är mindre 

aktiv blir amygdala överaktiv, och känsloregleringen i hjärnan minskar. Detta kan leda till 

känslomässiga problembeteenden hos barnen (McEwen & McEwen, 2017). Men förskolan kan också 

ha en positiv inverkan på hur barnens hjärnor formas. Förskolepersonalen kan ta tillvara potentialen i 

hjärnans plasticitet, där sociala miljöer, omständigheter, erfarenheter och relationer spelar en viktig 

roll (McEwen & McEwen, 2017). Att vara medveten om detta och ta tillvara denna potential gynnar i 

förlängningen barns emotionella utveckling och minskar risken för känslomässiga problembeteenden 

hos barnen (McEwen & McEwen, 2017).   

I litteraturstudien kan man se att det vid flera tillfällen läggs stor vikt vid socialiseringsprocessen. Där 

visar forskning på barnens möjligheter att utveckla sina socio-emotionella kompetenser och hur 

mellanmänskliga interaktioner ger barn en möjlighet att lära om känslor. I relation till hjärnans 

plasticitet förstår man att omgivningens påverkan stöttar socialiseringen hos barnen, då erfarenheter 

formar kopplingarna i barnens hjärnor (Causey & Bjorklund, 2018). Vilka metoder och strategier 

kring socialisering som vuxna använder påverkar också barnens hjärnor att anpassa sig till den miljö 

de omges av och de erfarenheter de får ta del av (Skinner et al., 2015). Förskolepersonal och föräldrar 

behöver använda liknande socialiseringsprocesser och sträva åt samma håll i sitt fokus på barnens 

utveckling, genom att de alla erbjuder positiva och stöttande interaktioner. Detta kan spela en stor roll 

i en hälsosam utveckling för barnen (McEwen & McEwen, 2017). En grupp forskare i USA har kunnat 

visa på effekterna av en intervention, där de arbetat med både barn och deras föräldrar i ett 

familjebaserat program (Neville et al., 2013). Studien resulterade i en förståelse kring att om 

föräldrarna erbjuder positiva och stöttande interaktioner, får det en positiv effekt på båda föräldrars 

stress och barnens lärande och utveckling, inklusive hjärnfunktion för selektiv uppmärksamhet 

(Neville et al., 2013). Pågående forskning med detta program integrerar strategier som används av 

föräldrarna på samma sätt som i förskolans verksamhet, med resonemanget att om förskolans personal 

och föräldrar använder samma strategier och språk gentemot barnen, kan det skapas en förutsägbarhet 

för barnen över hem- och förskolekontexten som då kan minska stresspåslag (O’Neill et al., 2018), och 

återigen kan man se kopplingen till positiva, långsiktiga effekter som modellen visar på (McEwen & 

McEwen, 2017).  

I resultatet kan vi också läsa om hur att barn som får möjlighet att använda sina känslomässiga 

kunskaper också lär sig reglera sina känslor till mer konstruktiva tankar och handlingar. Detta leder till 

att de kan använda sina kognitiva resurser åt lärande. Detta bekräftas av McEwen och McEwen (2017) 

i den modell som presenteras, där man kan se att barnens självreglerande kapacitet har direkt påverkan 
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på deras kognitiva förmågor. Precis som skrivs fram i resultatet, så har detta i förlängningen påverkan 

på barnens framgångar i skolan (McEwen & McEwen, 2017; Torres et al., 2015).  

Vuxna som förebilder 

Förskolepersonalen visar på känslor, beteenden och reaktioner på olika känslor. De behöver också 

prata med barn om känslor (Ciucci et al., 2018). De guidar barns emotionella utveckling och därför 

blir deras personliga och professionella kompetenser kring känslor, samt deras känsloreglering, viktiga 

i förskolans kontext (Sahin Asi et al., 2018). Förskolepersonalens egna känslor speglas på barnen 

(Ocak Karabay, 2019). Utifrån ett teoretiskt perspektiv med fokus på neuroplasticitet, innebär detta att 

förskolepersonalen måste tänka kring vilka känslomässiga miljöer de skapar för barnen och vilka 

erfarenheter barnen får möta i förskolan (Skinner et al., 2015).  

I sin roll som förebilder stöttar förskolepersonalen barnens socio-emotionella utveckling (Buettner et 

al., 2016). Barns sociala kompetens växer fram i interaktioner (Ciucci et al., 2018), vilket bekräftas av 

McEwen och McEwen (2017). Sociala miljöer, omständigheter, erfarenheter och relationer spelar en 

viktig roll i formandet av biologiska karaktärsdrag, som i sin tur påverkar sociala beteenden (McEwen 

& McEwen, 2017). I detta blir det också relevant att tänka kring förskolepersonalens egen socio-

emotionella kompetens och förmåga att hantera motgångar, och hur brist på detta kan leda till problem 

i interaktionerna med barnen (Sahin Asi et al., 2018). Om barn har vuxna i sin omgivning som har 

svårigheter inom dessa områden, kommer det också få effekter på deras känslomässiga utveckling 

(McEwen & McEwen, 2017). Som modellen för ohälsosam stress visar kan brist på stöd i sociala och 

emotionella sammanhang påverka barnens utveckling negativt, men budskapet i modellen är att 

insatser tidigt i barnens liv kan stoppa denna negativa utveckling, tack vare neuroplasticitet (McEwen 

& McEwen, 2017).  

Barnens förmåga till socio-emotionellt lärande påverkas också av hur bra de vuxna fungerar i 

interaktionen (Ulloa et al., 2016). I resultatet kunde man läsa om med-reglering och känslomässigt 

mentorskap och att förskolepersonalen tack vare dagliga möten med barnen vet vilken typ av stöd de 

behöver och bör erbjudas. Där framgick också att vikten av känslomässiga samtal, om hur barn 

observerar förskolepersonalens bemötanden och beteenden, och hur personalen arbetar med 

förminskande eller uppmuntran i det verbala språket (Bassett et al., 2017; King & La Paro, 2018; 

Silkenbeumer et al., 2018; Yelinek & Grady, 2017). Detta kan också hänvisas till neuroplasticitet och 

att interaktioner mellan en individ och dess omgivning åstadkommer mänsklig utveckling (Causey & 

Bjorklund, 2018) och hur proximala processer i förskolan har en potential att förändra hjärnan 

(Skinner et al., 2015).  

Omgivningens och interaktioners påverkan 

Att omgivningen och interaktioner i förskolans verksamhet har en effekt på barnens lärande och 

utveckling är budskapet inom både neuroplasticitet och också McEwens och McEwens modell (2017), 

och blir alltså en direkt koppling mellan resultat och teori här. Den omgivning och de interaktioner 

som barnen får möta har en direkt inverkan på hur deras emotionella utveckling och känsloreglering 

påverkas, vilket vi kunnat se i resultatet. Artiklarna i denna litteraturstudie har exempel som möten 

(Chang, 2016) med andra och kaotiska förskolemiljöer (Jeon et al., 2016), som viktiga i denna aspekt.  

King och La Paro (2018) skriver att i förskolans kontext och miljö, samt interaktioner mellan 

människor, påverkas barns socio-emotionella utveckling, och detta ses som en möjlighet att ta tillvara i 

förskola. Här skriver de fram konceptet kring neuroplasticitet (Causey & Bjorklund, 2018), utan att 

nämna begreppet – men budskapet är detsamma. Att känslor växer fram genom individuella 



25 

 

erfarenheter men skapas i sociala möten (Chang, 2016), är också det som McEwen och McEwen 

(2017) menar. Chang (2016) skriver också fram att vi inte kan dela upp verkligheten i dikotomier, 

vilket visar på samma ontologiska ansats som denna uppsats utgår ifrån (Skinner et al., 2015).  

Stress, kaotiska förskolemiljöer och förskolepersonalens negativa känslor skrivs också fram i 

artiklarna som en påverkan på barns emotionella utveckling (Jeon et al., 2016; Kılıç, 2015; 

Barandiaran et al., 2015). Dessa artiklar skriver fram den emotionella utvecklingen, medan McEwen & 

McEwen (2017) uttrycker detta på lite annorlunda sätt, men budskapet är detsamma; dessa faktorer 

påverkar barn långsiktigt. Även det faktum att barn spenderar mycket av sin tid i förskolan, med 

många interaktioner som utmanar förmågan till känsloreglering (Silkenbeumer et al., 2018). Mängden 

interaktioner kan uppfattas som en ohälsosam stress för barnens hjärnor, och har stor påverkan på 

barns utveckling (McEwen & McEwen, 2017). Ohälsosam stress påverkar kritiska aspekter av 

hjärnans utveckling och andra kroppsliga system under barndomen. Denna ohälsosamma stress kan till 

exempel påverka frontallobens struktur och funktion, som spelar en central roll vad gäller att hantera 

stress (McEwen & McEwen, 2017). Detta kan visa sig genom kognitiv prestanda, självreglering, samt 

fysisk och mental hälsa (McEwen & McEwen, 2017). Omsorg och socialt stöd har effekter på både 

barnens självreglering (inklusive känsloreglering) och deras kognitiva förmågor (McEwen & 

McEwen, 2017). Positiva, stödjande interaktioner med vuxna i institutionella strukturer spelar en stor 

roll (McEwen & McEwen, 2017). Genom att titta på konsekvenserna av ohälsosam stress, kan man 

förstå vikten av utveckling tidigt i livet och de sociala förutsättningarna som formar denna utveckling 

(McEwen & McEwen, 2017).   

Viktiga faktorer i förskolepersonalens yrkesroll 

Resultatet kring viktiga faktorer i förskolepersonalens yrkesroll lyfter en medvetenhet kring ens egen 

emotionella kompetens, sina känslouttryck och sin egen känsloreglering. De känslomässiga krav som 

ställs på förskolepersonalen är omfattande och personalens förståelse för hur de visar på sina känslor 

kan påverka hur de agerar gentemot barnen (Brown et al., 2018; Ocak Karabay, 2019). Personalen 

behöver också vara känslomässigt tillgängliga för barnen (Barandiaran et al., 2015), relationer är 

viktiga (Kılıç, 2015; Zinsser et al., 2015) och förskolepersonalen behöver skapa ett positivt klimat i 

förskolan där det finns stöttande och bekräftande bemötande gentemot barnen (Bassett et al., 2017). 

Förskolepersonalen måste vara medvetna om vilka beteenden och reaktioner de visar på framför 

barnen (Bassett et al., 2017), och också hur deras humör kan smitta till barnen (Ocak Karabay, 2019). 

Förskolepersonalens egna emotionella förmågor och kapacitet till reflektion, samt att vara närvarande 

och få en bra kontakt med barnen, påverkar hur de stöttar barns emotionella utveckling (Zinsser et al., 

2015). 

Fysisk beröring och det verbala språket är också två viktiga aspekter av förskolepersonalens yrkesroll. 

Dessa kan ha en påverkan på barns emotionella kompetens och känsloreglering, och påverkar också de 

sociala relationer som uppstår i förskolan (Cekaite & Bergnehr, 2018; King & La Paro, 2018). När 

barnen erbjuds stöd i sina negativa känslor får de en större förståelse för känslorna, de visar på mindre 

problembeteenden och får bättre sociala förmågor (Jeon et al., 2016). Att samtala med barn om känslor 

leder också till en större känslomässig förståelse, och också till mer emotionell kompetens (Yelinek & 

Grady, 2017).  

Allt detta blir relevant i relation till neuroplasticitet och modellen av McEwen och McEwen (2017). 

Samtliga viktiga faktorer i förskolepersonalens yrkesroll ryms inom ramen för modellen, som skriver 

fram om vikten av sociala strukturer, nätverk och positiva interaktioner i barns liv (McEwen & 

McEwen, 2017). Människans hjärna förändras genom hela livet, genom att den påverkas och lär sig av 
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erfarenheter och sin omgivning (OECD, 2007). Interaktioner mellan en individ och dess omgivning 

som åstadkommer mänsklig utveckling förmedlas i hjärnan (Causey & Bjorklund, 2018). I modellen 

för ohälsosam stress kan vi också tydligt se hur omsorg och socialt stöd har effekter på själv-reglering 

och kognitiva förmågor (McEwen & McEwen, 2017). Vilken typ av stöd och omsorg som erbjuds, om 

det är av positiv eller negativ karaktär, får alltså olika utfall för barnen. 

Stress, stressfaktorer och personalens förmåga att hantera sina känslor och motgångar var 

återkommande i artiklarna i denna litteraturstudie (Buettner et al., 2016; Denham et al., 2017; Jeon et 

al., 2016; Kılıç, 2015; Ocak Karabay, 2019; Sahin Asi et al., 2018; Ulloa et al., 2016; Zinsser et al., 

2015). Personalens psykologiska tillstånd påverkar deras förmåga att hantera känslor och motgångar, 

och de behöver strategier för detta (Buettner et al., 2016). Förskolepersonalens förmåga att hantera 

stressiga situationer kräver strategier för konstruktiv problemlösning (Jeon et al., 2016) och 

känsloreglering för att kunna omvärdera information, uttrycka uppmuntran, positiva reaktioner och 

socialt stöd (Joen et al., 2016; Sahin Asi et al., 2018). Barnen påverkas av erfarenheter från de vuxna 

de möter och vuxnas förmåga till känsloreglering; förskolepersonalen blir alltså viktiga förebilder för 

barnen (Jeon et al., 2016; Sahin Asi et al., 2018). McEwen och McEwen (2017) menar att barn kan 

påverkas av interaktioner med vuxna. Utifrån detta kan det också förstås att sämre interaktioner med 

stressade vuxna i sin omgivning ökar stressen i barnen, och deras hjärnor påverkas (McEwen & 

McEwen, 2017). Hjärnans och individens anpassning till sin omgivning främjas eller försvåras av 

erfarenheter (Skinner et al., 2015), och interaktioner med vuxna är en typ av sådan erfarenhet. 

Modellen som McEwen och McEwen (2017) skriver fram hur långvarig stress kan påverka de neurala 

banorna i hjärnan (McEwen & McEwen, 2017), och detta bör ju även gälla vuxna, då neuroplasticitet 

har en påverkan genom hela livet (OECD, 2007).  

Andra viktiga faktorer i förskolepersonalens yrkesroll är socialiseringsprocesser (Denham et al., 

2017), där det är viktigt med närvarande vuxna som arbetar med dessa processer och barns 

emotionella kompetens, då detta i förlängningen påverkar sociala kompetenser och framgångar i 

skolan (Denham et al., 2017; McEwen & McEwen, 2017). Viktigt i yrkesrollen är också känslomässig 

vägledning och med-reglering av barnens känslor (Silkenbeumer et al., 2018), samt vara stöttande mot 

barnen, kommunicera känslor och normalisera känslomässiga erfarenheter (Zinsser et al., 2015). 

Förskolepersonalen behöver tänka kring sina strategier för känsloreglering i barngruppen, och då hitta 

en balans mellan att reglera vissa av sina känslor och också visa på andra, i sin roll som förebild 

(Zinsser et al., 2015). Detta kräver en medvetenhet hos förskolepersonalen kring sin egen roll och en 

förståelse för neuroplasticitetens effekter, utvecklingen av känsloreglering och vad som kan ha 

positiva och negativa effekter på barnens hjärnor (Skinner et al., 2015). Samma argument kan 

användas för hur utbildning och erfarenhet kan påverka hur personalen bidrar med mer socialt stöd och 

vägledning till barnen i förskolan (Lang et al., 2017). Förskolepersonal som inte har lämpliga 

strategier för känsloreglering kan påverka barns sociala relationer (Lang et al., 2017). Som 

förskolepersonal bör man kunna se sina egna erfarenheter som en del av något större i förskolan, och 

inte bara en individuell erfarenhet (Chang, 2016). 

För att gynna barn emotionella utveckling är det relevant med förtroende och kommunikation mellan 

föräldrar och förskolepersonal, och förskolepersonalen har ett professionellt ansvar att arbeta med 

både barn och deras familjer (Ciucci et al., 2018). Det blir ytterst relevant att sätta denna forskning i 

relation till modellen från McEwen och McEwen (2017), då en förståelse för barnens tidiga 

erfarenheter (uppväxtmiljö och andra påverkansfaktorer) är viktiga för föräldrar att kommunicera till 

förskolepersonalen. Denna kunskap kan tas tillvara av de vuxna i barnens liv, och det finns en stor 
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potential att de tillsammans kan hjälpas åt att bromsa effekter av motgångar tidigt i livet (McEwen & 

McEwen, 2017).  

Utbildning och kompetensutveckling 

Vikten av utbildning, stöd och förslag på framåtsyftande strategier och metoder i arbetet med känslor 

och känsloreglering i förskolan kommer fram i resultatet, samt behovet av möjligheter till 

kompetensutveckling (Buettner et al., 2016; Ciucci et al., 2018; Denham et al., 2017; Ersay, 2015; 

Kılıç, 2015; Lang et al., 2017; Ocak Karabay, 2019; Silkenbeumer et al., 2018; Ulloa et al., 2016; 

Yelinek & Grady, 2017). Det gemensamma intresset mellan föräldrar och förskolepersonalen kring 

barnen och deras emotionella utveckling nämns också som något att ta tillvara (Ciucci et al., 2018; 

Kılıç 2015). 

Den typ av utbildning och kompetensutveckling som nämns i denna forskning är att få träna sig på att 

bli bättre på att möta känslomässiga behov, utbildning i att främja emotionell kompetens, 

stresshantering, lära sig att medvetandegöra sina positiva tankar kring yrket, samt att bygga upp en 

förmåga att stå emot negativa påverkansfaktorer på arbetsplatsen (Denham et al., 2017; Ocak Karabay, 

2019). Genom kompetensutveckling behöver personalen också få mer kunskaper och förmågor att 

kunna vidta åtgärder, söka hjälp och planera verksamheten (Buettner et al., 2016). Denna typ av stöd, 

utbildning och kompetensutveckling förutsätter också en förståelse för detta behov hos ledningen och 

cheferna (Ocak Karabay, 2019). Stödet från kollegor framkommer också som viktigt (Kılıç, 2015). 

Det behövs också utbildning för att stärka förskolepersonalens förmåga till att lyhördhet och 

professionellt engagemang på arbetsplatsen (Sahin Asi et al., 2018). Man har också sett en högre 

kompetens och mer medveten förskolepersonal kring känsloreglering, känslouttryck och kunskap om 

känslor, hos personal som fick ta del av kompetensutveckling inom området (Ulloa et al., 2016). Det 

finns även förslag kring att få träna sig på med-reglering (Silkenbeumer et al., 2018) och att integrera 

samtal om känslor i verksamheten (Yelinek & Grady, 2017). I genomgången av artiklarna kan man 

också förstå den enorma vikten av att förskolepersonal lär sig hantera känslor, motgångar och stress 

(Jeon et al., 2016; Ocak Karabay, 2019). Övningar i mindfulness och fysisk aktivitet framkommer som 

förslag, samt reflekterande handledning och hjälp att skapa bättre socio-emotionella miljöer i förskolan 

(Denham et al., 2017).  

Vikten av utbildning och kompetensutveckling får stort fokus i denna litteraturstudie, och som det 

skrivs fram finns det många sätt för personalen att utvecklas på. Förskolepersonalens skulle behöva en 

större förståelse för neuroplasticitet och det budskap som skrivs fram i modellen från McEwen & 

McEwen (2017), för att använda i både professionella och personliga sammanhang. Att 

förskolepersonalen har en förståelse för hur människans hjärna förändras genom hela livet och att den 

påverkas och lär sig av erfarenheter och sin omgivning (OECD, 2007), kan tänkas få effekter på hur de 

tänker kring sin egen roll, och också på barns lärande och utveckling i förskolan.  

Diskussion  

Den här studien syftade till att ta reda på vilka kunskaper och vilken förståelse kring 

förskolepersonalens känsloreglering och strategier kring känslor som skrivits fram inom forskning på 

området de senaste åren (2015-2019). Den syftade också till att visa på vilket sätt denna kunskap och 
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förståelse kan användas i förskolepersonalens yrkesroll. Resultatet av denna litteraturstudie har 

mynnat ut i fem olika kategorier: Barns emotionella utveckling, vuxna som förebilder, omgivningens 

och interaktioners påverkan, viktiga faktorer i förskolepersonalens yrkesroll, samt utbildning och 

kompetensutveckling. Genom att visa på att förskolepersonalen bör tillägna sig kunskaper kring och 

förståelse för dessa olika kategorier, kan man också argumentera för hur dessa kan användas i deras 

yrkesroll. 

Resultatet har visat många fördelar med att förskolepersonalen har mer kunskaper och större förståelse 

för barns emotionella utveckling. Viktiga aspekter för dem att känna till är socialisering av 

känslomässigt beteende, hur de kan samarbeta med familjerna kring barnens emotionella utveckling, 

samt anknytning, omsorg och vikten relationer mellan förskolepersonal och barn.  Förskolepersonalen 

behöver en medvetenhet (samt kunskaper och förståelse) om sin roll som förebilder i förskolans 

verksamhet, och hur deras känslomässiga kompetens och känsloreglering påverkar barnen som vistas 

där. Att vara en förebild för barnen i deras emotionella utveckling ställer krav på förskolepersonalens 

medvetenhet kring ämnet. De behöver också kunskap och förståelse för omgivningen och 

interaktionernas påverkan på barns emotionella utveckling, samt hur deras egna och barnens känslor 

påverkar dessa omgivningar och interaktioner. Kunskap om och förståelse för alla viktiga faktorer 

kring detta i personalens yrkesroll, samt komplexiteten i dessa faktorer är också av största vikt att ha 

kunskap och förståelse kring.  

Detta är ett stort område och mycket att ta hänsyn till, och framför allt kräver det en stor medvetenhet. 

Personal som utbildar sig för att arbeta inom förskolan bör få möjlighet att lära om detta under sin 

studiegång. Arbetsplatser kan också erbjuda kompetensutveckling, där samtal om känslor och 

strategier kring att arbeta med känslor får stå i fokus. Chefer behöver också en medvetenhet kring 

vikten av detta, för att lägga fokus på arbetet kring känslor och känsloreglering på arbetsplatser, samt 

för att erbjuda alla anställda stöd i både den professionella och personliga emotionella kompetensen. 

Förskolepersonalens roll 

I resultatet i denna litteraturstudie kan man se fördelarna med att förskolepersonalen har strategier 

kring sina egna och andras känslor, och de måste vara medvetna om och använda sin egen 

känsloreglering i yrket. Förskolepersonalens förmåga att hantera sina egna känslor påverkar hur de 

bemöter barnen och detta påverkar barnens emotionella utveckling (Denham et al., 2012), och det har i 

den här studien bekräftats och belysts genom ett fokus på neuroplasticitet (McEwen & McEwen, 

2017). De strategier som framkommit i denna studie visar på hur komplext detta kan vara, men 

kunskapen och förståelsen behöver komma fram till de som arbetar i förskolorna.  

Ämnet för den här uppsatsen har inte ett stort fokus i den kommande läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2018), och kanske är det inte heller är något som diskuteras mycket i förskolor. Som jag 

tog upp i inledningen nämns ”emotionell utveckling” en gång i den kommande upplagan av förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018). Detta kan leda till fria och varierade tolkningar från personalen om vad 

emotionell utveckling innebär och hur de ska arbeta med det i förskolan. Resultatet i denna uppsats har 

visat på mångfalden kring emotionell utveckling och att det är mycket som ingår i detta. Till exempel 

lyfte många artiklar socialisering som viktigt. Tidigare forskning skrev fram det här begreppet redan 

för 14 år sedan (Ahn, 2005) och det lyftes även att förskolans personal spelar en stor roll för 

socialiseringen några år senare (Denham et al., 2012). Men detta är inte ett begrepp som jag själv mött 

i min yrkesroll, utan i den kommande läroplanen för förskolan läggs vikten på socialt samspel och 

social utveckling (Skolverket, 2018). Det kan diskuteras om det är skillnader i språket som gör att 
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begreppet socialisering inte används inom svensk förskola, då mycket av den forskning som lyfte 

begreppet är internationell och kan använda andra formuleringar, eller om vi uttrycker vikten av detta 

på andra sätt i en svensk kontext. Då forskningen i den här studien har visat på vikten av exempelvis 

socialisering, och andra viktiga aspekter av emotionell kompetens, blir en slutsats att detta är något 

som kanske skulle diskuteras mer i svenska förskolor och på utbildningar för personalen.  

Ett annat sätt att prata om förskolepersonalens roll är att diskutera deras strategier kring att arbeta med 

sina egna och andras känslor. I sociala sammanhang, som till exempel i förskolan, är reglering av 

beteende och känslor en av människans viktigaste förmågor (OECD, 2007), och relationer är i många 

fall avgörande och har en stor påverkan (Campos et al., 2011). I modellen för ohälsosam stress kan vi 

tydligt se hur omsorg och socialt stöd har effekter på själv-reglering och kognitiva förmågor (McEwen 

& McEwen, 2017). Med hjälp av denna modell har det blivit tydligt att stöttande relationer av hög 

kvalitet mellan barn och vuxna kan fungera som en buffert mot eventuella motgångar tidigt i barns liv 

(McEwen & McEwen, 2017). Denna kunskap om förskolepersonalens viktiga roll och potentialen av 

plasticitet i barnens liv är ett viktigt budskap i denna uppsats. Om barn har vuxna i sin omgivning som 

har svårigheter inom emotionell kompetens och känsloreglering, kommer det få effekter på deras 

känslomässiga utveckling (McEwen & McEwen, 2017). Detta innebär också att förskolepersonalen 

behöver stöd om sådana svårigheter skulle finnas.  

Vikten av kunskap kring neuroplasticitet 

Ett viktigt budskap inom neuroplasticitet och som genomsyrat hela denna studie är att vi formas av 

tidiga erfarenheter (Skinner et al., 2015; OECD, 2007; McEwen & McEwen, 2017). Personalen 

kommer från olika förutsättningar och barnen kommer från olika förutsättningar, och det är viktigt att 

känna till och ha i åtanke vid planering av förskolans verksamhet. Förskolepersonalen måste enligt 

forskningen få kunskap från familjerna om vilka tidiga erfarenheter barnen har, för att kunna erbjuda 

rätt typ av stöd och verksamhet för dem. Ur en förståelse kring neuroplasticitetens effekter kan man 

också förstå vikten av förskolepersonalens känsloreglering, samt hur de hanterar svårigheter och 

motgångar, och vad detta kan leda till i mötet med barnen. Som man kunde läsa i tidigare forskning 

finns det inte mycket i barndomen som avgör, men också att praktiskt taget allt i barndomen förändrar 

benägenheter för ett beteende senare i vuxenlivet, och den kunskapen är bra att känna till i relation till 

barns lärande och utveckling (Sapolsky, 2018). Förskolepersonalen får aldrig glömma möjligheterna i 

vardagliga erfarenheter (Chang, 2016) och interaktionernas potential. 

Förskolepersonalen behöver också fundera på hur de själva har påverkats tidigt i livet, och hur den 

egna emotionella utvecklingen har påverkat deras hjärnor. Svårigheter i barndomen kan skapa vuxna 

som påverkas av dessa, och som i sin tur påverkar andra utifrån det (Sapolsky, 2018). Medvetenhet 

och reflektion är något som visat sig i den här litteraturstudien som något viktigt för alla de som 

arbetar i förskolan, både i sin professionella roll men också för att förstå sina personliga erfarenheter 

och påverkansfaktorer. Hur personalen bemöter andra och hur de visar på sin känslomässiga 

kompetens får konsekvenser på arbetsplatsen. Barnen i förskolan påverkas också av detta, och det är 

av största betydelse att dessa barn erbjuds en barndom som präglas av god hälsa, trygghet, kärlek, 

omsorg och möjligheter (Sapolsky, 2018). I förskolan behövs alltså kompetent personal som kan 

kommunicera, reglera känslor och även hantera stress och frustration (Zinsser et al., 2015). På 

arbetsplatsen kan det vara lämpligt att erbjuda samtal, reflektion och stöd kring emotionell kompetens, 

för att höja medvetenheten kring sin egen påverkan på sin omgivning, utifrån kunskaper om 

neuroplasticitet.  
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Vikten av kunskap kring begreppet neuroplasticitet är ingenting som framgår i artiklarna i denna 

litteraturstudie. För att ge ett exempel nämns inte epigenetik; hur sociala omgivningar spelar en viktig 

roll för formandet av biologiska karaktärsdrag och hur detta sedan påverkar sociala beteenden hos 

barnen (Mascolo & Fischer, 2015; McEwen & McEwen, 2017). Kunskap om känsliga perioder och 

vikten av förståelse för dessa, så att man i förskolan kan ta tillvara potentialen under dessa perioder 

(Skinner et al., 2015; Zelazo & Carlson, 2012), nämns inte heller. Mycket av det som skrivs fram har 

fokus på omgivningens påverkan, möten, interaktioner, stöd, relationer och barns tidiga erfarenheter – 

och utifrån det teoretiska perspektivet i denna uppsats kan vi se att budskapet är detsamma. 

Förskolepersonal behöver en helhetsbild av vad som kan påverka barns lärande och utveckling, och 

kunskaper om neuroplasticitet skulle bidra till detta. Frågan som behöver diskuteras är i vilken 

utsträckning och vilka detaljer som är viktiga för förskolepersonal att känna till. Den här uppsatsen har 

syftat till att försöka skriva fram viktiga budskap och relevanta detaljer för förskolepersonal att ta med 

sig i sin yrkesroll. 

Samarbete med familjerna 

I tidigare forskning har det framgått att vissa barn spenderar mer tid med de vuxna i förskolan än med 

sina egna föräldrar, och därför är det viktigt att prata om förskolepersonalens roll i barns emotionella 

utveckling (Ahn, 2005; Ahn & Stifter, 2006), och det visade också resultatet i denna studie. Detta 

ställer krav på förskolepersonalens medvetenhet och reflektion kring sitt bemötande gentemot barnen 

(Ahn, 2005; Ahn & Stifter, 2006). Det behövs en dialog och ett samarbete mellan förskolan och 

hemmet för att optimera arbetet med barns emotionella utveckling. En slutsats kan då vara att ett 

samarbete mellan förskola och familjer kan kunskaper om barnet tas tillvara, och tillsammans kan de 

arbeta mot en positiv emotionell utveckling hos barnen. Det professionella ansvaret som 

förskolepersonalen har, innebär att de måste bjuda in föräldrarna till detta gemensamma intresse kring 

barnens lärande och utveckling. De kan samtala, informera, synliggöra och ställa frågor kring barnens 

emotionella kompetens, och tillsammans med familjerna komma fram till vilken typ av stöd och 

uppmuntran dessa barn kan behöva. Denna typ av samtal skulle kunna vara en relevant del av 

inskolningen i förskolan. Om personalen har kunskaper om emotionell utveckling, kombinerat med 

kunskaper om neuroplasticitet, kan dessa samtal leda till stor förståelse för barnet och vilken typ av 

stöd detta barn behöver för lärande och utveckling – både i hemmet och i förskolan.  

I analysen av det här arbetet framgick också forskning som provat en intervention med fokus på 

föräldrarnas roll i barnens utveckling. Denna forskning har kunnat se effekter av en intervention som 

involverar barn och deras föräldrar (two-generetion intervention; Neville et al., 2013). Nuvarande 

forskning testar en annan modell av denna intervention för barn och deras föräldrar, som också 

involverar förskolans personal, och där föräldrar och förskolepersonal samarbetar (O’Neill et al., 

2018), vilket skulle kunna stärka resonemanget i den här studien om att barnet skulle gynnas av ett 

gemensamt stöd från hem och förskola. 

Stress 

Stressfaktorer och stressens effekter på hjärnan har genomsyrat denna uppsats, och detta är relevant i 

relation till förskolans verksamhet. Personalen behöver känna till stressens effekter på hjärnan och 

kroppen, och att den har olika påverkan på kort och lång sikt (Sapolsky, 2018), för att fatta de bästa 

besluten kring hur verksamheten kan utformas och vilka vuxna som barnen får möta där. Resultatet i 
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denna studie visar att förskolepersonalen behöver skapa möjligheter i interaktioner och i förskolans 

miljöer för att gynna emotionell utveckling, och minska de negativa effekter som stress kan ha på både 

barn och vuxna.  

Stress är också ett relevant ämne med tanke på förskolepersonalens arbetsmiljö. Min erfarenhet är att 

faktorer som kan stressa förskolepersonal kan vara till exempel stora barngrupper, personalomsättning, 

konflikter med kollegor/familjer/ledning och hög arbetsbelastning. Som många artiklar i denna studie 

nämner och även tidigare forskning tar upp, behöver förskolepersonalen en förmåga att hantera 

motgångar, stress och negativa känslor (Gross, 1998). Det handlar om att minska sina negativa känslor 

av upplevda erfarenheter, genom att använda sin känsloreglering och kontrollera sitt beteende och sina 

tankar kring dessa (Gross, 1998). Ett sätt att stötta personalen i detta skulle kunna vara att erbjuda dem 

möjlighet att träna sig på, och få stöd i att utveckla, känsloreglering. Som tas upp i tidigare forskning 

är känsloreglering den kanske mest kritiska komponent av den emotionella utvecklingen som 

människan behöver i stressiga situationer (OECD, 2007). Som en slutsats i denna uppsats kan man 

förstå att stöd, framåtsyftande samtal och hjälp att se över faktorer som kan skapa stress bör erbjudas 

från chefer och ledning, som har det yttersta ansvaret för förskolepersonalens arbetsmiljö. Sapolsky 

(2018) menar att det inte går att ta bort stress från våra liv, och det behöver vi inte heller – det handlar 

snarare om att se till att den inte blir negativ (Sapolsky, 2018). Att minska stress på arbetsplatsen 

gynnar både barnens emotionella utveckling och förskolepersonalens emotionella kompetens. 

Kvaliteten i förskolan; fokus på emotionell 

kompetens 

Utifrån vad som framkommit i denna studie; om möjligheterna kring hjärnans plasticitet och hur 

omgivningen, interaktioner och erfarenheter påverkar, om vikten av emotionella kompetens och 

känsloreglering, kan man också resonera kring hur all denna kunskap skulle kunna bidra till en 

förståelse för kvalitet i förskolan. Alla de aspekter som tagits upp i denna diskussion - 

förskolepersonalens roll, vikten av kunskaper om neuroplasticitet, samarbete med familjerna och 

medvetenheten kring stress – skulle alla kunna ses som relevanta aspekter på kvalitet i förskolan, med 

ett fokus på emotionell kompetens.  

Som visats i denna studie kan personalen i förskolan ta tillvara kunskaper om hjärnans plasticitet och 

möjligheterna i denna, för att sträva efter att utforma och erbjuda en förskolemiljö av hög kvalitet, som 

gynnar barnens sociala och emotionella utveckling. Att förskolepersonalen också får möjlighet ta del 

av dessa kunskaper genom utbildning och kompetensutveckling, skulle vara ytterligare en aspekt av 

kvalitet i svenska förskolor. Möjligheter för förskolepersonalen att lära om vikten av emotionell 

kompetens, känsloreglering och neuroplasticitet skulle kunna erbjudas i både lärarutbildningar, 

barnskötarutbildningar och som kompetensutveckling på arbetsplatser.  

I resultatet kunde vi se att vissa artiklar nämner vikten av goda relationer som en förutsättning för att 

utveckla emotionell kompetens. Utifrån detta kan man resonera att förskolan och barnen som vistas 

där gynnas av att personal har en medvetenhet (kunskap och förståelse) kring sina egna och andras 

känslor. Detsamma gäller vid medvetenhet kring sin känsloreglering och förmåga att hantera 

motgångar, stress och negativa känslor. Goda relationer förutsätter också att personalen har en närhet 

till barnet och en god kontakt med både barn och deras familjer. En bra inskolning i förskolan, den 

dagliga kontakten, möten och samtal dem emellan kan bidra till att personalen känner barnet och 

känner till barnets förutsättningar – och detta kan också vara ett tecken på kvalitet i förskolan.  
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Riskfaktorer som kan sänka kvaliteten i förskolan skulle kunna vara stressad personal, för stora 

barngrupper, personalomsättning eller konflikter. Som vi sett genom hela denna studie kan dessa 

påverka barnens erfarenheter i förskolan, och alltså ge negativa effekter för barnen långsiktigt. En 

annan typ av riskfaktorer skulle kunna vara hur miljöer och verksamhet i förskolan organiseras. Om 

till exempel många barn vistas i samma lokaler kan deras hjärnor uppleva det som en stress att hela 

tiden ha många andra att förhålla sig till. Barnen kan också till exempel påverkas av höga ljudnivåer 

eller bristen på förutsägbarhet i verksamheten. Kvaliteten i förskolan påverkas av huruvida denna typ 

av riskfaktorer hanteras och minskas, och förskolepersonal, chefer och ledning har ett ansvar för detta.   

Slutligen vill jag påstå att en förskola med hög kvalitet skulle kunna, utifrån en förståelse för 

neuroplasticitet, arbeta med barnens emotionella kompetens och känsloreglering. Barnen bör få 

möjligheter att träna på och utveckla både känsloreglering (Gazzaniga et al., 2014) och exekutiva 

funktioner (Zelazo & Carlson, 2012). De bör få stöd från vuxna i sin sociala och emotionella 

utveckling, och möjligheter till samtal om känslor och att skapa goda relationer till andra. Förskolans 

personal kan skapa dessa förutsättningar och erbjuda aktiviteter, pedagogiska miljöer och undervisning 

som gynnar detta.  

Slutsatser 

Emotionell kompetens hos förskolepersonalen och en medvetenhet kring känslor och neuroplasticitet 

är förutsättningar som växer fram i den här studien. Denna kompetens är viktig och kan vara en 

förutsättning för att vara en förebild, skapa bra omgivningar och positiva erfarenheter för barnen i 

förskolans verksamhet. Emotionell kompetens ger också mer inblick i sina egna känslor och hur dessa 

speglas i barngruppen, och detta behöver förskolepersonalen ha en medvetenhet kring i yrkesrollen. 

Personalen kan behöva känsloreglering och förmågan att hantera motgångar, stress och negativa 

känslor. Enligt resultatet i denna studie finns ett stort behov av mer utbildning och 

kompetensutveckling inom området emotionell kompetens och barns emotionella utveckling, för 

personalen i förskolan. 

Slutsatsen blir att detta är komplext, det finns mycket att ta hänsyn till och det är många saker som 

skulle kunna förmedlas vidare till all förskolepersonal. Förskolan är en viktig plats som är full av 

möjligheter för att utveckla både sociala och känslomässiga kompetenser (King & La Paro, 2018). 

Men jag tror att personalen måste tänka på sitt eget sätt att vara, hur de i sin roll som förebilder 

påverkar barnen och varandra, och tänka kring helheten i förskolans verksamhet. Sapolsky (2018) 

menar att det finns inget rätt svar eller enbart en förklaring, det finns inte ett rätt sätt att arbeta med 

detta – vi behöver tänka kring alla olika erfarenheter, interaktioner och kring kontexten. Det är så 

barnen lär och utvecklas (Sapolsky, 2018).  

Vidare forskning 

I denna litteraturstudie lyfts vikten av utbildning och kompetensutveckling för personalen på området. 

Ett exempel på detta framgår i den interventionsstudie kring känsloreglering, känslouttryck och 

kunskap om känslor (Ulloa et al., 2016), där man kunde se att träning gav positiva resultat och mer 

medvetna pedagoger. En liknande studie skulle kunna genomföras i svenska förskolor, för att 

undersöka om det ger liknande resultat. Andra förslag på framtida forskning skulle kunna vara att 

fortsätta med liknande interventionsstudier, men ur andra aspekter. Till exempel skulle 

interventionsstudier med fokus neuroplasticitet, stresshantering, mindfulness eller vikten av fysisk 
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aktivitet, kunna fördjupa förståelser kring vikten av förskolepersonalens kunskaper och 

kompetensutveckling. 

Framtida forskning skulle också kunna genomföras i svenska förskolor för att förstå de förutsättningar 

som finns i verksamheter nationellt. Enbart en artikel inom ramen för denna litteraturstudie 

presenterade forskning som genomförts i Sverige, så ett behov av mer forskning blir tydligt. Vilka 

aspekter av emotionell utveckling nämns i förskolorna i Sverige? Vad pratar man om? Vad pratar man 

inte om? Dessa frågor skulle kunna vara exempel på undersökningar. I Sverige saknas både kvantitativ 

och kvalitativ forskning, och det skulle kunna finnas många olika sätt att genomföra denna på. För att 

ge några förslag, kan det genomföras fler observationer i svenska förskolor, intervjuer med 

förskolepersonal (för att få en med subjektiv bild av ämnet), enkätundersökningar eller frågeformulär 

(för att få en mer övergripande bild av ämnet). Man skulle till exempel kunna undersöka vilken typ av 

aktiviteter/metoder/strategier som finns i svenska förskolor idag för att stötta emotionell utveckling 

och testa dessa i större omfattning. 

Återkommande i den här studien är relationen mellan stress och emotionell 

kompetens/känsloreglering. Detta samband finns massor av potential att forska kring. 

Förskolepersonalens egen stress på arbetsplatsen och i interaktioner är ett aktuellt ämne, precis som 

deras tidigare erfarenheter som kan ha gett effekt på emotionell kompetens och känsloreglering i 

vuxen ålder. Inom ramen för Toxic stress model (McEwen & McEwen, 2017) finns också möjligheter 

att forska mer på effekterna av barnens tidigare erfarenheter och bakgrund (till exempel socio-

ekonomisk status). Man skulle till exempel kunna undersöka vilka faktorer i svensk förskola som kan 

bidra till att vända motgångar tidigt i barns liv. 
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