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Vägledande samspel ICDP 
inom socialtjänsten 

 
 

Socialtjänsten möter de som ofta är mest utsatta och sårbara i samhället. Det blir då oerhört viktigt att 
skapa goda relationer, att få den vi möter att känna sig respekterad, förstådd och lyssnad till.  

Vi som arbetar inom socialtjänsten vet hur viktigt det är med goda relationer för att bygga upp ett 
förtroende hos dem vi möter, både gentemot barnet och den unga, men även deras föräldrar. 

Vägledande samspel möjliggör för oss att få syn på och sätta ord på vad ett gott samspel är.  
 

Enligt barnkonventionen så är barnet rättighetsbärare och vi som möter barnet ska se till barnets 
bästa och vi ska låta barnet vara delaktig. Vägledande samspel ICDP är ett sätt att uppfylla 

barnkonventionen i vardagen. Utifrån dialoger och samspelsteman, får vi ord och verktyg för att skapa 
goda relationer med barnet. Vi ökar vår lyhördhet för varandra och vi iakttar och fördjupar vårt 

samspel med barnet så denne kan känner sig trygg, förstådd och lyssnad på. Det är också viktigt i våra 
möten med och de eventuella beslut vi tar kring barnet att barnet också känner sig delaktig i 

processen och förstår vad som sker och varför. Här behöver vi öva på sätt att kommunicera med och 
föra en dialog med barnet så denne känner delaktighet.  

 
Programmet Vägledande samspel ICDP främjar ett salutogent förhållningssätt, dvs vi letar efter 
friskfaktorer och det som fungerar hos den vi möter, såväl hos barnet som hos den vuxna. Detta 

hjälper personen vi möter att känna sig kompetent, vilket också oftast leder till en vilja göra mer av det 
som fungerar, men också en grund för att kunna ta till sig nytt och vilja förändra. Det blir en god 

utvecklingsspiral. 
 

För dig som arbetar med att utreda barn och familjer blir programmet ett sätt att få ord också för de 
brister som kan finnas. Men också att undersöka och få ord på förändringspotential hos 

omsorgsgivaren och se till barnets hela miljö.   
 

För dig som arbetar med barn i samhällets vård blir programmet ett sätt att utreda och vägleda 
exempelvis familjehem eller personal på hvb-hem.   

 

 


