
Sigmund Freud

• En medveten del, en 
förmedveten del och en 
omedveten som samspelar i 
jaget, detet och överjaget

• Den mänskliga organismen 
som samlat energisystem 
(energi ”binds” t.ex. omedvetet, 
kan frigöras genom terapi)

• Psykisk determinism= 
drömmar, fantasier mm har 
förbindelse med tidigare 
upplevelser

• Barnets utveckling sker i faser 
(utifrån sexualenergi, libido): 
oral (0-1,5 år), anal (1,5-3 år), 
fallisk (3-5 år), latens (6/8-
pubertet), genital



Erik H Erikson

• Människan som 

organism, ego och 

samhällsmedlem

• Existentiell kris

• Leken som 

experiment, terapi 

och förberedelse

• Åtta faser (sid 76-77)



Margaret S Mahler

• Adaption (anpassa, söka 

tillfredsställelse av behov)

• Objektet modern

• Objektsrepresentation

• Objektskonstans och 

separation (kontra 

symbios)

• Progression/regression

• Stadier (sid 111)



Kritisk teori
Peter Brückner, Alfred Lorenzer

• Primär och sekundär 

socialisation

• Psykoanalys och 

marxism 



Beteendepsykologi
Ivan P Pavlov m.fl.

• Stimuli-respons

• Betingning, 

utsläckning ”time-out”, 

aversionsterapi

• Första och andra 

(språket) 

signalsystemet



Abraham Maslow

• Kritik mot psykoanalys 

och beteendepsykologi –

humanistisk teori

• Teorin ska handla om det 

friska

• Motiv/behov utgör 

personlighetens dynamik

• Motivationsteorin (sid 

217)

• Hermeneutik, subjekt-

subjektförhållande



Jean Piaget

• Mognad, handling, socialt samspel

• Adaption (jämviktssökande)

• Assimilation och ackommodation

• Scheman (kognitiva mönster)

• Leken som bearbetning, 
kompensation och funktionslust

• Stadier:
– Sensomotoriska (0-2 år)

– Preoperationella (2-6/7 år) –
symbobildning

– Konkret operationella (6/7-11/12 
år)

– Formellt operationella (11/12-5 år)

• Barnets egna aktivitet



Den kulturhistoriska skolan
Lev S Vygotskij, Alexej N Leontjev, Daniil B Elkonin

• Stabila och kritiska perioder 
(krisperioder)

• Egocentriskt språk, yttre

->inre språk

• Verksamheten Lek 

• Socialt samspel

• Aktuell och proximal 
(möjlig/närmaste) 
utvecklingszon

• Dominerande verksamheter 
(handlingar, operationer)

• Elkonins perioder och epoker 
(sid 323).



Daniel Stern

• Det kompetenta 
spädbarnet – autonomt 
och självständigt i livslång 
process

• Utveckling som 
omorganisation av 
personliga upplevelser 
och erfarenheter

• Fem självupplevelse- och 
relateringsområden (sid 
338-339)

• Intersubjektivitet


