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Bakgrund 
Forskning kring olika samspels- och kommunikationsteorier har blivit mycket aktuellt under det senaste 
decenniet. Man har kommit fram till att barnets samspel med omgivningen har stor inverkan på barnets vidare 
utveckling. Ett barn grundlägger sin förmåga att samspela och kommunicera med omgivningen redan som 
spädbarn och bemötandet av barnet är av stor vikt för hur det kommer att bli i framtiden. Med detta i tanken har 
inte bara forskare intresserat sig för olika kommunikation- och samspelsteorier utan även pedagoger i förskolan. 
I arbetet med barn är kunskapen om barns utveckling viktig och man håller hela tiden på att utveckla nya 
metoder på förskolor runt om i världen för att främja barns utveckling. En av dessa metoder heter Marte meo 
metoden. Metoden är en relativt ny metod från Holland som har inriktat sig just på samspelets kraft. Grundidén 
är att videofilma barnet i samspelet med omgivningen för att få vidare hjälp om hur man ska bemöta barnet på 
rätt sätt. Arbetet med kommunikation -och samspel är ständigt närvarande i förskolornas verksamhet och 
tveklöst en av pedagogens viktigaste verktyg i vardagen.  
 
Syfte  
Syftet med vår studie är att få kunskap om pedagogers uppfattning kring hur man arbetar med samspel och 
kommunikation i förskolan för att främja barns utveckling och hur det kommer till uttryck i verksamheten. 
Vidare är vår avsikt att göra en jämförelse mellan pedagogers uppfattning där man arbetar med Marte meo 
metoden för att utveckla samspel och kommunikation och där man inte arbetar efter en uttalad metod för detta. 
 
Metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Undersökningen har innefattat intervjuer med åtta pedagoger 
med urvalskriteriet, att hälften av pedagogerna skulle arbeta på en förskola där man arbetade efter en uttalad 
metod för att främja kommunikation och samspel (Marte meo metoden) och den andra hälften skulle arbeta på en 
förskola där man inte arbetade efter en uttalad metod.  
 
Resultat 
Under intervjuerna framkommer det att pedagogerna på de två förskolorna som deltog i vår studie har samma 
grundsyn på vad kommunikation och samspel är, dock skiljde sig arbetssätten åt. Pedagogernas syn på hur man 
arbetar med samspelssvårigheter är olika, precis som hur mycket hjälp man tar av tekniska hjälpmedel i arbetet 
för att främja barns utveckling.  
 
Förskolan som inte arbetar efter någon uttalad metod arbetar med kommunikation och samspel som en del i 
vardagen. Pedagogerna planerar inte in kommunikation och samspel som en egen del i verksamheten utan de 
anser att det finns med i allt de gör. Däremot har de planerade aktiviteter där kommunikation och samspel 
kommer in oundvikligt. Samspel och kommunikation tränas i alla vardagliga aktiviteter t.ex. vid matsituationer, 
samling och framför allt i leken. Genom samspel med andra, barn och vuxna utvecklar barnen sociala 
färdigheter. Förskolan använder sig i liten grad av olika observationsmodeller. Detta främst när problem redan 
uppstått.  
 
Marte meo förskolan har medvetet lagt in kommunikation och samspel som en egen del av verksamheten. 
Genom videofilmning följer pedagogerna barnens utveckling. Samspelet är det centrala instrumentet i 
verksamheten. Vidare arbetar de i förebyggande syfte genom att hela tiden se om det sker några förändringar i 
barnens beteende, istället för att vänta tills problemet är ett faktum. Pedagogerna filmar och analyserar sedan 
filmen tillsammans med en handledare. Detta för att se när samspelet fungerar och varför. 

 



FÖRORD 
 
Vi vill börja med att tacka de pedagoger som medverkat i våra intervjuer. Vi har inte bara fått 
tillträde till den verksamhet vi ville studera utan även fått ett mycket bra bemötande av de 
pedagoger vi har intervjuat. Därför vill vi framföra ett stort tack till de pedagoger som 
besvarade våra frågor och därigenom delgav oss en del av deras yrkesroll. Tack för att ni tog 
er tid! Utan er hade vi inte fått fram något resultat.    
 
Vi vill också tacka vår handledare Gunilla Levén för god kritik och uppmuntran under vägen. 
Vi är oerhört tacksamma för all vägledning vi fått under hela vår c-uppsats.  
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INLEDNING 
 
För några generationer sedan var det relativt få som ägnade sig åt att studera samspelet mellan 
barn och föräldrar. Man tog förhållandet mellan barnet och dess vårdare för givet och få tänkte på 
hur olika kontaktformer och uppfostringsmönster bidrog till att sätta prägel på personlighet och 
anpassning under barn –och ungdomsåren. Under det senaste decenniet har forskningen kring 
olika samspels- och utvecklingsteorier brett ut sig enormt. I början av 1900-talet kom Jean 
Piagets med sina teorier om barns tänkande och en tid senare presenterade den framstående 
forskaren Erik Homburger Eriksson sina idéer om barns identitetsutveckling. Denna forskning 
har bl.a. inneburit att synen på spädbarnet har förändrats radikalt (Hellström, 1994). Man har 
kommit fram till att man har undervärderat spädbarnets kompetens kraftigt. Barnet kan mer än 
vad man tidigare trott. Det finns mycket som tyder på att det nyfödda barnet kommer till världen 
med benägenhet för socialt samspel. Man tror att spädbarnet deltar i ett slags ”samtal” med 
föräldrarna redan från allra första stund (Evenshaug & Hallen, 2001). Genom att studera 
kommunikation och samspel kan vi hitta den osynliga väv som skapar identitet, närhet och 
kontakt med olika människor. Att ha ett bra fungerande samspel och god kommunikation ger oss 
större kontroll över våra liv. Vi kan bättre styra vad som händer och det ger bättre relationer och 
mer livskvalitet. Man har konstaterat att vi blir bättre på att lösa konflikter och förstå varandra om 
vi kommunicerar på ett bra sätt (Nilsson & Waldemarsson, 1994). 
 
Resultatet av många års forskningsarbete gällande olika kommunikations -och samspelsteorier 
har lett till att man har fått upp ögonen för en rad nya metoder i förskolor runt om i världen. Det 
finns idag en mängd olika sätt att hjälpa barn utveckla sitt samspel med omgivningen och man 
hör ständigt om ännu fler och bättre metoder. En av pionjärerna är Maria Aarts från Holland. 
Maria Aarts har i sitt arbete med Marte meo metoden utvecklat en brygga mellan vår kunskap om 
barnets utveckling och samspelssvårigheter hos äldre barn. Grundidén med Marte meo är att man 
genom att videofilma samspelet mellan barnet och den vuxne ska finna och utveckla deras 
resurser (Hedenbro & Wirtberg, 2000). En viktig utgångspunkt i Marte meo metoden är 
kommunikation och samspel. Metoden har hämtat inspiration av nyare spädbarnsforskning och 
kommunikationsteorier. Med videon som ett tredje öga går behandlaren in i familjens vardag - 
vid nattning, matning, lek, eller i skolan/förskolan – på raster, lektioner eller i samspelet mellan 
pedagog-elev, elev-elev - och filmar en kort sekvens. Därefter gör behandlaren en problemanalys 
med fokus på att se vilka signaler till kontakt som föräldern/pedagogen inte ser. Efter analysen 
tittar familjen eller pedagogerna på filmen tillsammans med behandlaren. Även om filmen bara är 
5-10 minuter så blir videon en uppförstoring av ett händelseförlopp med oändligt mycket 
information att hämta. Med Marte meo tränar man blicken för att förstå kommunikation och 
samspel (Martinell, 1996).  
 
Vi har i vår studie valt att inrikta oss på hur förskolan arbetar med kommunikation och samspel. 
Detta med anledning av den explosiva utvecklingen när det gäller forskning om barns samspel 
med omgivningen. Det har bland annat konstaterats att samspelet mellan barnet och dess 
omgivning är en viktig faktor i barnets utveckling, vilket innebär att man genom att studera olika 
kommunikationsprocesser kan komma långt i arbetet med barn. (Hedenbro & Wirtberg, 2000). 
Vår avsikt med undersökningen är att få kunskap om pedagogers uppfattning kring hur man 
arbetar med samspel och kommunikation i förskolan för att främja barns utveckling. Vi är också 
intresserade av hur det kommer till uttryck i verksamheten.  
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Vidare är vår avsikt att göra en jämförelse mellan pedagogers uppfattning där man arbetar med 
Marte meo metoden för att utveckla samspel och kommunikation och där man inte arbetar efter 
en uttalad metod för detta.  
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med vår studie är att få kunskap om pedagogers uppfattning kring hur man arbetar med 
samspel och kommunikation i förskolan för att främja barns utveckling och hur det kommer till 
uttryck i verksamheten. Vidare är vår avsikt att göra en jämförelse mellan pedagogers uppfattning 
där man arbetar med Marte meo metoden för att utveckla samspel och kommunikation och där 
man inte arbetar efter en uttalad metod för detta.  
 

• Vilken uppfattning har pedagoger i förskolan kring hur man arbetar med samspel och 
kommunikation för att främja barns utveckling? 

 
• Hur kommer det arbetet till uttryck i verksamheten? 

 
• Vilka likheter och skillnader finns mellan de förskolor som arbetar med Marte meo 

metoden för att utveckla samspel och kommunikation och de som inte arbetar med en 
uttalad metod? 
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TIDIGARE FORSKNING 
 
Begreppsdefinitioner 
Nedan följer definitioner av två begrepp som ses som centrala utifrån uppsatsens syfte och 
innehåll: 
 
Kommunikation: Nilsson och Waldemarsson (1994) definierar ordet ”kommunikation” med att 
något blir gemensamt. Ordet kommer från latinets ”communicare”. Andra forskare beskriver 
kommunikation som att överföra information, att meddela sig med andra (Malmström, Györki, 
Sjögren, 1998). När man talar om kommunikation människor emellan menar man både verbal 
och kroppslig kommunikation (Nilsson & Waldemarsson, 1994 ). 
 
Samspel: Samspel sker precis som kommunikation på många samtidiga kanaler. I samspelet 
använder man sig av mimik och ögonkontakt, gester och kroppsrörelser, avstånd och lukter. Att 
samspela är att kommunicera (Nilsson & Waldemarsson, 1994 ).  
 
Vi kommer i följande kapitel kartlägga relevant forskning kring olika kommunikations-och 
samspelsteorier. Detta för att grundlägga en förförståelse för att senare kunna diskutera möjliga 
infallsvinklar i resultatet och analysen av denna studie. Vi kommer inledningsvis att redogöra för 
vikten av ett fungerande samspel för barns utveckling. Följande teoridel kommer att handla om 
tidigare samspelsteorier för att visa på hur utvecklingen av synen på samspelets betydelse för 
barns utveckling har sett ut. Fortsättningsvis kommer en beskrivning av hur forskningen ser ut 
idag. Därefter följer en redovisning om spädbarnets sociala natur som bl.a. innehåller en 
sammanställning av barnets kommunikation- och samspelsutveckling under de fem första 
levnadsåren. Vidare har vi en kort allmän teoridel om kommunikation som följs av tidigare 
forskning om olika kommunikationsprocesser och barns utveckling av kommunikations-
färdigheter. Sist i detta kapitel har vi sammanställt en teoridel om tidigare forskning kring Marte 
meo metoden. Vi vill dock poängtera att våra beskrivningar inte ger teorierna full rättvisa utan de 
skall läsas som en nödvändig grund att göra sig bekant med för dem som är intresserade av att 
arbeta med olika kommunikation-och samspelsteorier. Detta gäller även vår teoridel gällande 
Marte meo metoden. Vi vill också betona att vi pga. mängden litteratur inom området varit 
tvungna att begränsa oss vad det gäller forskningsdelen och medvetet valt att lägga vikt vid 
barnets utveckling vad gäller samspel och kommunikation, samt en kort beskrivning av Marte 
meo metoden.  
 
Samspelets betydelse för barns utveckling 
Man har genom olika samspelsteorier kunnat konstatera att det tidiga samspelet mellan barnet 
och föräldrarna har stor betydelse för hela barnets utveckling. Genom föräldrarnas bekräftelse 
formas barnets identitet och förståelse för omvärlden. Barnets och föräldrarnas samspel de första 
två, tre levnadsåren ligger till grund för barnets förmåga att möta livets besvikelser, krav och 
andra påfrestningar (Hellström, 1994). Den interaktion som pågår i det dagliga livet kan liknas 
som den livsluft som barnet andas. Det är nämligen genom detta samspel som barns 
känslomässiga, intellektuella och fysiska behov antingen möts eller inte möts. I dessa 
samspelssituationer formas barnet och utvecklar sin identitet. En självklar nödvändighet för ett 
barn är beröring.  
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Att bli sedd och berörd av en annan människa är en förutsättning för att barnet ska kunna 
utveckla sig själv. Detta möjliggör i sin tur att samspelet kan vidareutvecklas. Den dialog som 
skapas präglas av ömsesidighet (Hedenbro & Wirtberg, 2000). 
 
Tidigare forskning om samspelsteorier 
Man har länge funderat kring samspelets betydelse för barns utveckling. Redan omkring 400 år 
före vår tideräkning konstaterade Platon att de tidiga erfarenheterna var betydelsefulla för ett 
barn. Han sa vid ett tillfälle:  

 
”Och de första stegen är alltid som du vet de som väger tyngst, 
särskilt när vi har att göra med unga och känsliga människor. 
De befinner sig i ett skede då de håller på att ta form och 
den påverkan vi väljer att ge dem lämnar varaktiga spår” (Rye,1994 s. 5). 

 
Detta har man många år senare kunnat styrka ytterligare genom otagliga studier, undersökningar 
och forskningsresultat om barns utveckling. Med Jean Piagets (1896 -1980) teori om barns 
tänkande och Erik Homburger Erikssons (1902-1980) teorier om identitetsutveckling i 
bakgrunden började man på 1960-talet intressera sig för samspelet mellan barnet och den vuxne 
(Hellström, 1994). Pedagoger som Heinrich Pestalozzi, Sigmund Freud och Friedrich Fröbel 
framhöll betydelsen av den tidiga interaktionen mellan barnet och dess omgivning (Rye, 1994). 
Man började forska kring barns samspel med omgivningen och gjorde undersökningar som 
senare bekräftade påståendet om att utveckling sker genom ett dynamiskt samspel mellan de 
genetiska anlagen och miljön. Förutom det Rye (1994) skriver om Goldfarbs undersökning om 
två grupper barn som placerades i fosterhem respektive på institution för att se vilka av barnen 
som utvecklades bäst, gjorde man även djurstudier på området. Rye (1994) beskriver Harlows 
studier om apor som han lät föda upp under olika grader av isolering. Det visade sig att apor som 
växte upp utan kontakt med andra hade förutom kraftigt reducerad social anpassningsförmåga 
även hade svårt att para sig och att ge den egna avkomman normal omvårdnad. Detta var något 
helt nytt för forskningen. Tidigare såg man individens mognad och omgivningens påverkan som 
två skilda faktorer. I och med samspelsteorierna kunde man nu konstatera att det ena inte 
utesluter det andra. Man fann att utveckling är ett resultat av aktivt ömsesidigt samspel mellan 
barnet och omgivningen. Senare under 1960-talet kom en rad nya forskningsrön som bekräftade 
att både ärftliga och biologiska förutsättningar var avgörande för individens utveckling. Man 
kallade detta den epigenetiska uppfattningen av utveckling (Rye, 1994).  
 
Andra forskningsreslutat visade att djur som vuxit upp utan stimulans blev dåliga på att lösa olika 
problemsituationer. Detta har man även sett hos människan och en rad studier har visat att 
bristfälligt samspel i tidiga åldrar kan leda till störd förmåga till social kontakt och anpassning. 
Man har funnit att barn som inte fått möjlighet till att utveckla trygga relationer i den tidiga 
barndomen är uppmärksamhetskrävande, urskillningslösa i kontakten med främmande 
människor, har dålig förmåga till social anpassning, är impopulära bland vänner och kan i vissa 
fall uppvisa asocialt beteende (Rye, 1994).   
 
Parallellt med den omfattande forskningen om de tidiga erfarenheternas betydelse för den senare 
utvecklingen kom det forskningsresultat som tydde på att negativa erfarenheter i tidig ålder inte 
nödvändigtvis var permanenta eller omöjliga att reparera.  
 
 
 



   

 - 5 - 

Man upptäckte att barn som lidit nöd i späd ålder gjorde påfallande framsteg i sin utveckling när 
de blev förflyttade till en bättre uppväxtmiljö. Harlow fann i sina fortsatta studier av apor att 
avvikande beteende som utvecklats under isolering trots allt kunde ändras senare om djuren 
förflyttades till en ”terapeutiskt miljö”. Med detta är inte sagt att man kan förutsäga utvecklingen 
på lång sikt bara på grund av barns tidiga egenskaper och deras miljö. Det är ytterst få 
erfarenheter i spädbarnsåldern som slår igenom i och kan avläsas i den vuxnes beteende. Det 
beror sannolikt på alla förändringar som följer med mognaden under barnaåren och på både de 
goda och dåliga erfarenheter som individen skaffar sig barndomen igenom. Med utgångspunkt 
från detta kan det vara rimligt att tänka sig att människor kan förändra sig livet igenom och att 
följderna av erfarenheter i den tidiga barndomen hela tiden ändras under påverkan av senare 
erfarenheter. Man kan säga att följderna av tidiga negativa erfarenheter inte är omöjliga att 
påverka och vrida rätt samt, omvänt, att tidiga positiva erfarenheter inte är någon garanti för en 
senare positiv utveckling oavsett vilka nya erfarenheter individen gör. Samspelet med 
omgivningen är en färskvara (Rye, 1994). 
 
Forskningen om samspelsteorier idag 
På senare år har forskningen om samspelet ytterligare understrukits. Man har vidareutvecklat 
samspelsteorierna genom studera barnets utveckling. Till skillnad från de tidigare 
föreställningarna om barnet som en passiv och hjälplös varelse helt utelämnad till omgivningens 
förmåga att tillfredställa dess behov, ser man barnet som en aktiv individ med en unik 
personlighet (Hellström, 1994). Fram till för trettio år sedan var det en relativt utbredd 
uppfattning att nyfödda barn endast i liten utsträckning uppfattade och reagerade på sinnesintryck 
(Rye, 1994). Därmed har man uppmärksammat barns individuella olikheter, både när det gäller 
utveckling och samspel (Hellström, 1994). Fram till för tjugo - tjugofem år sedan var det vanlig 
att man uppfattade små barn som egocentriska, utan förmåga att uppfatta andras känslor, 
önskningar och behov (Rye, 1994). 
 
Genom utvecklingsteorier har man fått förståelse för att man måste se barnet som en helhet, man 
måste förstå barnet med utgångspunkt i dess egna förutsättningar. För att kunna göra detta måste 
man bli delaktig i samspelet med barnet, få kontakt och kunna kommunicera med det. Trots dessa 
kunskaper är samspelsteorierna och utvecklingsteorierna ofta abstrakta och svåra att översätta i 
vardagliga termer. För att veta vart barnet befinner sig i sin utveckling kan man stödja sig på 
mognadsteorier. Dessa ger en slags mall för vad som normalt kan förväntas av barn i olika åldrar. 
Man kan se teorierna som komplement till varandra. Mognadsteorierna fokuserar på vad barnet 
gör och kan, medan samspelsteorierna och teorier om barns utveckling berättar om vad barnet 
förstår och upplever inom sig (Hellström, 1994). 
 
Spädbarnets sociala natur 
Den amerikanske barnpsykiatrikern och spädbarnsforskaren Daniel Stern (f. 1934) har gjort en 
uppmärksammad utvecklingspsykologisk modell där han hävdar att spädbarn är mycket mer 
social än man tidigare trott. Stern betonar spädbarnets individualitet och han menar att barnet har 
en personlighet redan från födseln (Stern, 2003, Levander, 1995). Spädbarnsforskaren urskiljer 
följande utvecklingsgång hos barnet när det gäller samspelet mellan barnet och föräldern; 
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1. Känslan av ett begynnande själv, 0-2 månader. Forskningen har visat att barnet hör, ser 
och känner ganska bra. Det undersöker aktivt sin omvärd, inklusive föräldern.  

 
2. Känslan av ett kärnsjälv. Upplevelser av ett eget själv och av andras, 2-6 månader. 

Barnets förmåga till kommunikation ökar kraftigt. Barnet börjar le och söka blickkontakt. 
Barnet lär sig känna igen känslor. En viss känsla hänger ihop med mimik och andra 
kroppsuttryck.   

 
3. Känslan av ett subjektivt jag. Att dela upplevelser, 7-15 månader. Barnet får en 

upplevelse av att känslor går att dela med andra människor. De förstår att man kan ha lika 
eller olika känslor. Det är nu barnet behöver bekräftelse på sina känslor.  

 
4. Känslan av ett verbalt jag. Ordens värld, 1½ - 3 år. Barnet börjar kommunicera med ord 

och dess innebörd. Genom språket kan barnet dela upplevelser med omgivningen och på 
så sätt öppnas en ny värld för barnet.  

 
5. Känslan av ett berättande jag. Historiernas värld, 3-5 år. Barnet förstår berättelser om 

sitt eget liv och lär sig själv formulera sådana. Det får en allt tydligare bild av vem det är. 
Barnet börjar beskriva sig själv och använder ”jag” och ”mig” om sig själv (Levander, 
1995, Hedenbro & Wirtberg, 2000). 

 
Det finns idag omfattande studier som visar att barn har temperamentsskillnader redan vid 
födseln (Brodén, 1991). Genom tidigare teorier kan man se att barn redan från födseln har 
individuella olikheter och särdrag. De flesta barn är stabila och lätthanterliga. De anpassar sig lätt 
till olika situationer, är pigga och har ett jämt och förutsägbart humör. Ett barn med dessa 
egenskaper är lätt att tillfredsställa även för osäkra föräldrar och samspelet mellan barnet och 
föräldern blir bra. Men det finns också barn som är överdrivet aktiva och svårhanterliga. De blir 
lätt oroliga och ohanterliga. Barnet skriker och fäktar ofta på ett svårtolkat sätt. Dessa barn är mer 
krävande än andra och det kan skapa osäkerhet hos föräldrarna när de inte kan tillgodose barnets 
behov. Redan här kan samspelet mellan barnet och dess omgivning komma ur balans och 
svårigheter att kommunicera uppstår (Hellström 1994).  
 
Trots att man nu vet att spädbarn föds med olika egenskaper och personlighet kan vi inte skylla 
enbart på det om problem i samspelet uppstår. Andersson menar att ett problem inte alltid uppstår 
inom en person på grund av att människan har vissa personligheter, inte heller på grund av 
personens handlingar. När problem uppstår handlar det ofta om ett samspel med andra 
människor. Man kan inte påstå att det bara är en människas fel att flera inte kommer överens, det 
är överhuvudtaget oväsentligt att leta efter någons fel. Alla människor har olika egenskaper och 
handlar på ett visst sätt, om samspelet är bra minimerar man problemen. Om man byter ut ordet 
vara mot visa blir det enklare att tänka i relationer och samspel. Istället för att säga att han är arg, 
kan man säga att han visar aggressioner. I första fallet letar man efter orsaken till aggressionerna, 
i andra fallet undrar man om vem han visar aggressioner mot, i vilket sammanhang och med 
vilken effekt. Man tittar på samspelet tillsammans med andra (Andersson, 1999). 
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Kommunikation 
Kommunikation sker överallt, hela tiden och på många olika sätt. Överallt där människor möts 
pågår kommunikation- medveten eller omedveten. Vi sänder ständigt ut och tar emot signaler i 
form av ord, tonfall, blickar, gester, ljud och bilder (Dahlkwist, 1994). Ett språk behöver alltså 
inte uteslutningsvis betyda ord och samtal. Man kan tala utan ord, med kroppsspråket, mimik, 
ögonkontakt, gester eller avstånd s.k. icke verbal kommunikation. Tystnaden kan i många 
sammanhang vara nog så talande som ord. Man brukar säga att en blick säger mer än tusen ord. 
Man kan inte undvika att kommunicera. Även om du står still utan att röra en min, kommunicerar 
du. Människan är expert på att kommunicera och samspela. Vi besitter enorma mängder 
information och kunskaper för att kunna genomföra den allra enklaste kommunikation och 
samtal. Kommunikation handlar om information, påverkan, tanke, känsla och ett sätt att få vår 
identitet bekräftad. Genom kommunikation visar vi hur vi upplever och reagerar på den person vi 
pratar med. Man kan säga att kommunikation är en process där två eller flera personer skickar 
budskap till varandra och där de visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva och 
situationen, samt vilket innehåll de lägger in i sina budskap. Förutom detta handlar 
kommunikation om socialt samspel, där människan har olika förväntningar och attityder. Detta 
samspel sker via många samtidiga kanaler: språk och tal, mimik och ögonkontakt, gester och 
kroppsrörelser, avstånd och lukter – det är helhetsintrycket som är det viktiga. En relativt liten del 
av den vardagliga kommunikationen går ut på att förmedla fakta. Det mesta handlar om att hitta 
och stärka vår identitet, visa hur vi vill att en annan person ska uppfatta oss själva eller hur 
relationen till denne ska utformas samt vilken typ av social situation vi befinner oss i (Nilsson & 
Waldemarsson, 1994). 
 
Samspelet med omgivningen hjälper oss att förstå världen. Språk och kommunikation gör det 
möjligt för oss att möta andra människor. Språket ger oss en grund för att dels konstruera en bild 
av det som vi och andra upplever, dels göra bilden eller upplevelsen överensstämmande mellan 
oss. Vi kan använda oss av vår förmåga till samspel för att närma oss och möta en annan 
människa, att skapa närhet och gemenskap. Men vi kan också använda den till att stöta bort och 
skapa avstånd till andra. Via kommunikation skapas inte bara acceptans, uppskattning, vänskap 
och kärlek utan även hat, fientlighet och avund (Nilsson & Waldemarsson, 1994). 
 
Teorier om kommunikation 
Nyare forskning (t.ex. Trewarten 1998, Stern 1985) har visat att det växelspel som från födseln 
pågår mellan spädbarnet och vårdnadsgivaren i form av blickar, rörelser, ljud och mimik är det 
som lägger grunden till den senare utvecklingen av mellanmänsklig kommunikation och 
ömsesidig förståelse. De menar att denna form av tidig kommunikation och förmåga till 
interaktion är grundläggande för att barnet ska kunna inhämta kunskaper om omvärlden. Den 
fortlöpande utveckling som barnet genomgår och som gör att barnet kan delta i en ständigt 
alltmer invecklad social interaktion ökar dess förmåga att på ett aktivt sätt använda sig av den 
materiella omvärlden och, allmänt sett, tillägna sig ett mer koordinerat beteende med ett bredare 
uttrycksregister, ex. språket. Denna förmåga kan inte utvecklas utan att barnet får öva sig i ett 
meningsfullt socialt sammanhang (Rye, 1994).  
 
Det finns många teorier om hur spädbarnet tillägnar sig ett språk. Det har länge pågått en 
diskussion mellan forskare runt om i världen huruvida språket är någonting som redan finns hos 
barnet när det föds eller inte. För 30 år sedan var B F Skinner och Noam Chomsky de två 
huvudmotståndarna i denna fråga. Skinner intog en miljöinriktad position, medan Chomsky 
hävdade att språket var medfött.  
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Skinners teori gick ut på att förutsättningen för att spädbarnet ska kunna tillgodose sig språket är 
ett fungerande samspel med omgivningen. Teorin byggde på forskarens allmänna uppfattning om 
inlärning, som i sin tur grundar sig på den enkla principen att beteenden som förstärks (eller 
belönas) sannolikt kommer att upprepas i framtiden. Beteenden som inte belönas eller som 
återföljs av bestraffning kommer sannolikt inte att upprepas (Mitchell, 1993). När ett spädbarn 
producerar ett ljud som liknar ett ord visar de stolta föräldrarna glädje, något som fungerar som 
en belöning för barnet. När barnet lite senare upprepar samma ljud får det samma reaktion som 
tidigare från de vuxnas sida. Efter en längre tid med flera upprepningar kommer emellertid 
barnets ordliknande ljud inte längre att föranleda lika förtjusta reaktioner från de vuxnas sida. När 
barnet kommer med ett annat ljud som inte enbart är joller utan faktiskt liknar ett riktigt ord, t.ex. 
katt eller mamma, blir de vuxna på nytt förtjusta. Detta innebär ytterligare positiv belöning för 
barnet. Efter ett tag upprepas på nytt tidigare händelse och barnets ljud förlorar sin inverkan på de 
vuxna. Om barnet säger ordet när det finns en katt närvarande blir föräldrarnas reaktion starkare 
än om barnet säger ordet utan att det finns en katt i närheten. Därför kommer barnet lära sig att 
”katt” helst ska användas med katter närvarande. På så sätt kommer föräldrarnas belönande 
reaktioner på barnets jollrande att forma det ”riktiga” tal. Enligt Skinner kan hela 
språkutvecklingen förklaras på det här sättet. Med detta som bakgrund skulle vi kunna fråga oss 
varför då inte djur lär sig tala, men Skinner skulle svara att det helt enkelt beror på att det bara är 
människan som har den anatomi som krävs. Djur skulle med andra ord kunna prata lika bra som 
vi, om de bara hade samma utformning av strupe och mun som vi (Mitchell, 1993). 
 
Om man inte går alltför djupt inpå Skinners teorier kan hans synsätt verka enkelt, men resultat 
från undersökningar där man studerat hur föräldrarna reagerar på barnets språk visar att det är 
felaktigt. Den verkligt stora frågan är om föräldrarnas belöning gör det möjligt för barnen att 
tillägna sig grammatikens regler. Mitchell (1993) förklarar att Brown & Hanlon (1970) upptäckte 
att föräldrarna inte brydde sig om barnets felaktiga grammatiska utsagor. När barnet sade 
”gådde” när de menade gick, eller ”handar” istället för händer, visade de vuxna inget ogillande. 
Det visade sig också att de vuxna inte heller visade uppskattning när barnet pratade grammatiskt 
korrekt. Däremot när barnet gjorde något faktiskt fel i sitt prat, t.ex. sa att månen är en boll, så 
reagerade föräldrarna med att rätta barnen. Kort sagt så reagerade föräldrarna på innebörden i det 
barnet sade, men de brydde sig inte om huruvida grammatiken var riktig eller felaktig. Trots att 
de vuxna varken belönar eller bestraffar barnets språk fortsätter barnen att utveckla sin kontroll 
över grammatiken. Därför är det mycket svårt att tro att föräldrarnas uppskattning och ogillande 
reaktioner får någon effekt på barnets utveckling av en fungerande grammatik. Mitchell (1993) 
skriver om en annan undersökning av Nelson (1985) som också visar tydliga brister i Skinners 
resonemang. Nelson studerade föräldrar som belönade sina barns goda uttal och reagerade 
negativt på felaktiga uttal och fann att dessa barn hade ett mindre ordförråd i jämförelse med de 
barn som inte hade föräldrar som rättade dem. Det tyder på att föräldrarnas reaktioner när det 
gäller en viss del av språkutvecklingen och kommunikationen kan ha indirekta negativa effekter 
på andra aspekter t.ex. ordförrådets utveckling (Mitchell, 1993). 
 
Skinners teori är extremt miljöinriktad eftersom den försöker förklara språkutvecklingen enbart 
med miljöfaktorer. Även om det finns brister i Skinners förklaring kan det vara rätt som han säger 
att det finns miljöfaktorer som påverkar den språkliga utvecklingen. Den mest uppenbara faktorn 
i omgivningen som kan påverka språkutvecklingen är andra människors språk, då främst 
föräldrarnas. Om den språkliga omgivningen är rik på stimulans kan barnet rimligtvis helt enkelt 
imitera föräldrarna och på så sätt lära sig språket (Mitchell, 1993). 
 
 



   

 - 9 - 

Även om man vet att imitation spelar en viktig roll i utvecklingen kom Noam Chomsky med 
förödande kritik mot Skinners teori. Han menade att det dröjer så pass kort tid efter födelsen 
innan barnet börjar bygga upp en grammatik och ett språk att det inte verkar spela någon roll hur 
miljön ser ut. Det är till och med svårt att tänka sig hur man skulle kunna förhindra en språklig 
utveckling. Utifrån detta drog Chomsky slutsatsen att språket har medfödda komponenter. 
Chomsky menar att det finns en medfödd grammatisk mekanism som kan översätta en 
grammatisk form till en annan. Orsaken till att småbarnen har så pass lätt för att tillägna sig ett 
språk beror enligt det här synsättet på att grunderna för språket redan finns i hjärnan. Chomskys 
synsätt går ut på att språkutvecklingen är som en dator med ett inlagt program som är avskilt från 
omgivningen och som fungerar isolerat från allt annat. I dag har vi en bättre bild av hur 
språkutvecklingen fungerar. Dagens forskare anser att ingen faktor kan vara enhetlig, utan att 
språkinlärningen är en kombination av biologisk- och miljö inverkan  (Mitchell, 1993).  
 
Barnets utveckling av kommunikationsfärdigheter 
Redan under sitt första levnadshalvår visar spädbarnet tecken på kommunikationsfärdigheter.  
Ett spädbarns kommunikation är till en början ordlös, historien mellan mamman och hennes barn. 
För att kommunicera behövs ett språk, men ett språk behöver inte uteslutningsvis betyda ord. 
Man kan också tala utan ord, genom kroppsspråket. Barnet visar med ögonen, rörelser och ljud 
vad det vill ha sagt. Genom ögonkontakt förstår mamman sitt barn, därför är blicken och 
kroppsspråket en viktig del för såväl spädbarnet som mamman i deras samspel. Genom blicken 
får barnet inte bara bekräftelse och kärlek utan även en självkänsla. Barnet speglar sig i 
mammans ögon och lär sig kommunicera. Mamman ler tillbaka och bekräftar på så sätt barnet. 
Ett ordlöst samtal sker och barnet utvecklas och forsätter att lära sig. Barnet samlar på sig 
upplevelserna och samtalen till sin historia och bär den sedan ständigt med sig i sitt sinne, sin 
kropp (Crafoord, 1994). Språket växer fram i barnets dialog med sin omgivning och formas efter 
föräldrarnas språk. Genom samspelet med mamman och pappan utvecklar barnet sin identitet. 
Omgivningens bekräftelse och gensvar är mycket viktig i barnets utveckling. Alltför utebliven 
bekräftelse kan leda till att barnet blir otryggt (Crafoord, 1994). Barnets första ljud är skrik och 
gråt, vilket är en viktig faktor för samspelet mellan mamman och sitt barn. Spädbarnet kan 
exempelvis gråta för att få mammans närhet eller hålla kvar de vuxnas uppmärksamhet. 
(Evenshaug & Hallen, 2001). 
 
Vid två månaders ålder kommer de första ljuden som inte har karaktär av gråt. Dessa ljud 
signalerar barnets känslomässiga tillstånd. När barnet närmar sig sex månader börjar barnet jollra. 
Det har visat sig att spädbarnets joller har ett samband med deras första talljud. Vid åtta till tio 
månaders ålder börjar barnet använda gester. De första fullt begripliga orden kommer när barnet 
är mellan åtta och 18 månader. Här är de individuella skillnaderna stora. När barnet börjar prata 
kombinerar de ofta ord och gester för att omgivningen ska förstå vad de menar.  
 
I två- till treårsåldern börjar barnet anpassa sitt språk efter situationen eller efter den person de 
pratar med. Ju säkrare barnet blir i sin kommunikation desto mer lär det sig anpassa språket efter 
åhörarna. En fyra eller femåring använder sig till exempel av ett enklare språk när de pratar med 
en tvååring än med en vuxen. De kommunikativa färdigheterna fortsätter sedan att utvecklas 
gradvis under hela skolåldern (Evenshaug & Hallen, 2001). 
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Tidigare forskning om Marte meo metoden 
Bakgrund och grundare 
Marte meo metoden utvecklades under senare delen av åttiotalet av holländskan Maria Aarts. 
Aarts har länge arbetat med barn i behov av särskilt stöd på en mängd olika behandlingshem i 
Holland. Tillsammans med psykologen Harry Biemans utvecklade hon en senare mycket välkänd 
metod kallad Orion metoden, för att i slutet av 1970-talet själv vidareutveckla metoden och kalla 
den Marte meo. Metoden introducerades i Sverige 1991. Från början användes modellen mest 
inom behandlingshem och familjearbete av olika slag men på några år har metoden spridit sig 
över landet och nu används den också inom förskola/skola, barnhem, BVC, sjukhus och 
äldreboende. Metoden är så pass bred att den kan användas inom många områden, överallt där 
kommunikation och samspel finns. Marte meo metoden hotar inte redan existerande modeller 
utan den är till för att vara ett komplement där man ser möjligheter istället för svårigheter och där 
man fokuserar på vad man kan bygga vidare på istället på vad som redan har hänt (Hedenbro & 
Wirtberg, 2000).  
 
Grundläggande tankar i marte meo metoden 
Man kan fritt översätta Marte meo, som är latin, till ”av egen kraft”. Marte meo är en konkret 
metod för att lära föräldrarna samspela med sina barn. Metodens centrala filosofi är att hitta varje 
människas egen unika förmåga och kraft till utveckling och förändring. Grundläggande för att 
praktisera Marte meo metoden är att man har kunskap och barns utveckling och samspel. 
Metoden används för att ge barn i alla åldrar utvecklingsstöd och man har funnit att man har god 
hjälp av att lägga stor vikt vid att använda de kunskaper som finns om spädbarnet och det lilla 
barnet. Anledningen till detta är att man genom att studera det lilla barnet i sin normalutveckling 
kan finna nycklar som är användbara för att studera samspel i alla åldersgrupper. Den normala 
utvecklingen hos det lilla barnet i samspel med sina föräldrar eller pedagoger utgör en bas för 
samspel när man studerar äldre barn i samspelssvårigheter. Man kan genom detta förstå var 
barnet befinner sig i sin utveckling och det ger i sin tur en hänvisning till vilket stöd barnet 
behöver. Som behandlare i marte meo metoden är samspelets kraft, genom verbal och icke verbal 
kommunikation, deras främsta arbetsredskap. Det är kommunikationen och samspelet mellan 
barn-barn, barn-föräldrar eller barn-pedagog som är i fokus (Hedenbro & Wirtberg, 2000). 
 
Många barn har svårigheter eller visar upp beteenden som gör att det ibland är svårt för 
föräldrarna eller personalen att veta hur man ska bemöta dem. Ofta kommer barnens svårigheter 
till uttryck i samspelet med andra människor. Detta har gjort att man ofta försökt finna ett 
arbetssätt som ska passa det speciella barnet (Kadesjö, 1998). Genom marte meo metoden har 
man försökt angripa problemet på ett lite annorlunda sätt. En behandlare (handledare)  
videofilmar samspelet mellan inblandade personer och försöker därefter lyfta fram och förstärka 
positiva samspel och visa den kommunikation som är utvecklande för barnet.  
 
Man försöker hjälpa familjen eller pedagogerna att se vad som sker när kommunikationen 
fungerar och uppmuntra familjen att utveckla denna typ av samspel. Genom att studera vardagligt 
samspel mellan föräldrar och barn, har Aarts hämtat idéer om vad i samspelet som bidrar till 
barnets utveckling, socialt, känslomässigt och intellektuellt. Man tittar på samspelet mellan 
barnet och den berörda vuxna för att sedan kunna utveckla en fungerande situation för båda parter 
(Hedenbro & Wirtberg, 2000). 
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Marte meo metoden i praktiken 
Grundiden i Marte meo metoden är alltså att genom att videofilma barnet tillsammans med den 
vuxne eller andra i barnens omgivning kunna se vad det är i samspelet och kommunikationen 
som fungerar. Innan man börjar filma sätter man uppklara uppdrag och mål. Målen bryts ner till 
konkreta situationer som t.ex. att middagarna ska vara mindre kaotiska. På en särskild tid - när 
barnet inte är med - träffas man därefter för att i lugn och ro studera de korta 
videoinspelningarna. Terapeuten/behandlaren lyfter fram sekvenser, som visar hur barnet 
signalerar sina behov och önskningar och vilka initiativ barnet tar. Pedagogen eller föräldern ges 
möjlighet att dela sina egna tankar, reaktioner och upplevelser med terapeuten under dessa 
videoåtergivningssamtal (Hedenbro & Wirtberg, 2000). Det är här den egna kraften kommer in. 
Med hjälp av de videoinspelade bilderna vidareutvecklar pedagogen/föräldrarna sin egen förmåga 
att utveckla samspelet mellan sig själv och barnet i en positiv riktning. I Marte Meo betraktar 
man människan som utvecklingsbar och sökande efter meningsfullt samspel med andra och det är 
grundläggande att bygga på styrkan hos den enskilde. En annan tanke i metoden är att de som 
söker hjälp alltid har sin uppfattning om vad de behöver hjälp med. Det är alltid utifrån denna 
önskan arbetet utgår ifrån. Även om 99 procent av dialogen inte fungerar så fokuserar man ändå 
den grund till kommunikation som finns hos alla familjer. När man lyfter fram människors 
resurser, så växer de. Att bekräfta goda samspel och benämna vad det är som sker är några av 
Marte Meos grundpelare. Att fokusera på det dåliga ingår inte i metoden. Man menar att man 
genom att prata om problem och låsningar hamnar i en återvändsgränd som leder till negativa 
cirklar.  Marte meo är en metod där man konkret visar familjer vad som fungerar i deras vardag. 
Metoden bygger på att skapa relationer och den relation man bygger upp skapar näring till 
ytterligare relationer (Martinell, 1996). 
 
Marte meo i förskola och skola 
Marte meo har visat sig vara en metod som uppskattas och är lätt att ta till sig för 
lärare/förskolepersonal då den är konkret, låter sig väl integreras i pedagogiska sammanhang och 
fokuserar på utveckling. Metoden kan användas utifrån olika förutsättningar, dels när man vill 
arbeta med allmän utveckling av sin lärarroll, dels när man har specifika svårigheter med en elev 
eller en barngrupp. Att kombinera Marte meo-konsultation med allmän pedagogisk konsultation 
är en fruktbar arbetsform då man kan arbeta både med fördjupning av kunskaper om samspel 
såväl som utveckling av sin roll som pedagog. Många lärare kommenterar spontant att de 
kunskaper de tar del av genom återgivningarna också är lätta att applicera på andra barn och 
andra situationer. Några av pedagogerna tycker att de har blivit ”tydligare för sig själv” genom att 
se sig själv utifrån. De känner att de har fått hjälp att se möjligheter där de tidigare bara såg 
hinder och de har genom att använda sig av fantasin blivit mer kreativa. På så sätt har Marte meo-
arbetet bidragit till att en allmän kompetenshöjning skett hos personal på de skolor och förskolor 
där metoden praktiserats (Hedenbro & Wirtberg, 2000). 
 
Marte meo-metoden har också visat sig vara ett bra konkret hjälpmedel i samarbete mellan 
föräldrar och skola. Även om vissa föräldrar inte själva är motiverade att söka hjälp för sitt barn 
har de i allmänhet inte något emot att barnets lärare söker konsultation för att barnet ska få det 
bättre i förskolan/skola. När läraren tillsammans med Marte meo-vägledaren kan visa ett avsnitt 
från sitt inspelade arbetsmaterial för föräldrarna och visa på hur de fått hjälp att bemöta barnet 
blir oftast föräldrarna intresserade och öppna för en diskussion där föräldrar och lärare kan 
samverka kring barnet utveckling (Hedenbro & Wirtberg, 2000). 
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METOD 
 
Metodval 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ ansats och mer specifikt av kvalitativa intervjuer. I 
kvalitativa studier är det huvudsakliga syftet med en intervju att få en viss typ av information. 
Forskaren vill ha reda på vad någon annan vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker på. Man 
intervjuar människor för att få reda på saker som vi inte kan iaktta direkt (Merriam 1994). 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer är att man har chans att få 
mer djup på undersökningen. En stor fördel med intervjuer är dess flexibilitet. Man kan i en 
intervju få med mimik, tonfall och pauser, något som t.ex. en enkät inte avslöjar. Svaren i en 
intervju kan fördjupas och det går bra att komma med följdfrågor, i en enkät är frågorna redan 
fastställda. Intervjuer tar ganska lång tid att arbeta med, detta får man ha i åtanke när man 
bestämmer metodval (Bell, 2000). Genom att använda oss av den kvalitativa intervjun har vi 
möjlighet att på ett genuint sätt få inblick i hur förskolepersonalen upplever arbetet med 
kommunikation och samspel samt få en djupare förståelse för hur de arbetar med det. Det känns 
viktigt att ge ordet till de som arbetar i verksamheten så att vi får reda på hur de uppfattar arbetet 
med kommunikation och samspel. Detta i ett samanhang där tidigare forskning ofta talat om 
vikten av det tidiga mänskliga samspelet som utvecklande utan att faktiskt belysa hur pedagoger 
tycker att arbetet med samspel och kommunikation fungerar och vilka konsekvenser arbetet får 
för de berörda.  
 
Urval och urvalskriterier 
Vi har valt att utföra våra intervjuer på två förskolor i ett samhälle i Västsverige. Kommunen har 
mellan 6000-7000 invånare. Urvalet av pedagoger på förskolan är baserat på personlig kännedom 
(Merriam 1994). Beslutet av att använda oss av personlig kännedom grundade sig i att vi enklare 
skulle kunna kontakta pedagogerna om vi senare behövde kompletteringar av intervjuerna. 
Dessutom var den förskolan som arbetade efter Marte meo metoden den enda vi kände till som 
arbetade efter detta arbetssätt. Vi har intervjuat 8 pedagoger från två olika förskolor. Vårt 
urvalskriterium när det gäller intervjupersonerna var att hälften av intervjupersonerna skulle 
arbeta på en förskola som arbetade med Marte meo metoden medan resten av pedagogerna inte 
skulle arbeta utifrån någon uttalad metod. Detta med hänsyn till att syftet med föreliggande studie 
är att utifrån pedagogernas uppfattning undersöka hur förskolan främjar samspel och 
kommunikation samt att göra en jämförelse mellan en förskola som arbetar efter en uttalad metod 
och en förskola som inte arbetar efter en uttalad metod.  
 
Den första kontakten tog vi med Marte meo förskolan redan i ett tidigt skede av arbetet för att 
förbereda pedagogerna på eventuell intervju och för att kunna sätta oss in i deras sätt att arbeta. 
Vi besökte personligen förskolan och pratade med dem angående möjliga intervjuer och de var 
villiga att ställa upp. Vid ett senare tillfälle besökte vi även den andra förskolan efter mail-och 
telefonkontakt.  
 
Produktion och analys  
Vi har utifrån vårt syfte funnit ett antal temaområden som var av intresse för vår studie. Dessa 
innehåller hur pedagogen upplever arbetet med kommunikation och samspel och hur det 
kommmer till uttryck i verksamheten. Vi har under hela tiden utgått från kommunikation och 
samspel och dessa ord återkommer flera gånger under intervjun. Detta för att undvika att glida 
alltför långt från syftet. Då vi är något ovana intervjuare i forskningssammanhang antogs detta 
vara till stor hjälp för oss i vårt arbete.  
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Vi använder oss främst av halvstrukturerade frågor under intervjun, men vi har även några fasta 
frågor. I den mån vi använt oss av halvstrukturerade frågor är det främst för att ge utrymme till 
pedagogerna för fördjupning på områden kring samspel och kommunikation som de finner 
särskilt angelägna. De fasta frågorna är till för att försäkra oss om att vi får svar på vissa specifika 
problemområden som tidigare forskning pekat på är av betydelse för det pedagogiska arbetet.   
 
Intervjuerna spelades in på band med intervjupersonernas tillåtelse. Detta för att kunna underlätta 
en så korrekt återgivning som möjligt, då intervjupersonens svar kunnat registrerats ordagrant. De 
flesta intervjuerna ägde rum på pedagogernas arbetsplats, där vi ostört kunde genomföra 
intervjun. Endast en intervju ägde rum i intervjupersonens hem. Intervjuerna tog mellan 30 - 45 
minuter. Samtliga bandupptagningar hade god ljudkvalitet vid avlyssning. Intervjuerna skrevs ner 
ordagrant direkt efter intervjun med undantag för de sekvenser under intervjuerna där man helt 
lämnade de områden som är av intresse för uppsatsen. Vid användning av citat i 
resultatredovisningen har materialet redigerats till ett mer läsvänligt språk. Korrigeringarna är 
dock mycket små, och innebörden är därför väl bevarad. Vi har under analysen arbetat 
gemensamt. Detta minskar risken för en alltför ensidig, förenklad eller starkt vinklad tolkning av 
materialet (Kvale, 1997). För att lättare kunna hantera materialets alla nyanser klippte vi sönder 
de utskrivna intervjuerna och kategoriserade dem under olika rubriker. Vi har kontinuerligt fört 
gemensamma diskussioner om intervjuernas innebörd oss emellan.  
 
Etiska överväganden 
Intervjupersonerna fick information om uppsatsens syfte både via telefon och mail i förväg och 
vid själva intervjutillfället. Detta för att försäkra oss om att intervjupersonerna skulle vara väl 
införstådda med avsikten av den föreliggande studien och i vilket syfte den information som de 
lämnade till oss skulle användas. Vi informerade vidare om att identifierbara attribut såsom 
namn, adress och arbetsplats kommer att fingreras i uppsatsen, i syfte att bevara 
intervjupersonernas anonymitet. Intervjupersonerna informerades innan intervjun om att 
bandupptagningarna skulle komma att raderas efter användning och att de endast behövde 
användas i syfte att fungera som ”minnesanteckningar” för intervjuarna. Intervjupersonerna fick 
också ett löfte om att de skulle komma att få ett exemplar av uppsatsen när den blivit färdig.  
 
Trovärdighet 
Gruppen med pedagoger som ingått i vår studie är ingen homogen grupp, utan kan skilja sig åt i 
olika avseenden. De intervjuade pedagogerna skiljer sig t.ex. åt vad beträffar utbildningsnivå, 
yrkesinriktning, erfarenhet, bakgrund och förhållningssätt. Vad som är gemensamt för 
pedagogerna är att de alla arbetar med kommunikation och samspel med barn i den kommunala 
förskolan. Pedagogerna utgår också från samma läroplan i planeringen av förskolornas 
verksamhet. Vårt syfte med studien var att undersöka pedagogers uppfattning om hur de arbetar 
med kommunikation och samspel för att främja barns utveckling. Avsikten var att få så många 
variationer i intervjusvaren som möjligt gällande pedagogernas olika uppfattningar. 
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RESULTAT 
 
I följande kapitel kommer en redovisning av vårt intervjumaterial att presenteras. Vi har valt att 
presentera resultatet utifrån olika temaområden. För att tydliggöra resultatet har vi även 
kategoriserat innehållet i intervjuerna. Vi har funnit fem temaområden och tolv olika kategorier.  
Pedagogerna förmedlade under intervjuns gång på ett mycket nyansrikt och målande sätt hur de 
arbetar och de mål de strävar efter, detta i ett försök att få oss att förstå och ge oss en inblick i hur 
de arbetar med kommunikation och samspel för att främja barns utveckling. Vi har i 
redovisningen av vårt resultat valt att kalla pedagogerna som arbetar med Marte meo metoden  
namn som börjar på bokstaven M samtidigt som vi har gett de övriga pedagogerna var sina namn 
som börjar på A. Detta har vi gjort för att resultatet ska bli mer lättbegripligt.  
 
Synen på kommunikation och samspel hos pedagogen 
Upplevelser 
Vi började intervjuerna med att fråga vad pedagogerna tänker på när de hör orden 
kommunikation och samspel,  för att få en första inblick i hur de uppfattar dessa ord. Samtliga 
pedagoger upplever att kommunikation och samspel är grunden för allt verksamhet. Alla är 
överens om att för att ett barn ska utvecklas åt rätt håll måste samspelet med omgivningen vara 
givande. Mona beskriver närmare att orden har en stor betydelse för henne i sitt arbete, därför att 
det är det viktigaste i verksamheten, något som fler av pedagogerna också poängterar. De tycker 
att arbetet med kommunikation och samspel är oerhört centrala delar, eftersom de arbetar med 
detta ständigt och jämt. Anna anser att orden kommunikation och samspel i stort sett betyder 
samma sak. Hon tycker det är svårt att skilja på orden och skiljer i sina uttalanden inte på 
betydelsen utan ser dem som ett ord. Flera av de andra pedagogerna hade också svårigheter i att 
skilja på de två begreppen samspel och kommunikation och vi upptäckte att de ibland använde 
sig av orden som om de skulle ha haft samma betydelse och lika ofta som om de var två olika ord 
med annorlunda innebörd.  
 
Vidare frågade vi pedagogerna hur mycket de själva anser att de arbetar med kommunikation och 
samspel i verksamheten. Hälften av pedagogerna ansåg att arbetet med kommunikation och 
samspel inte lades in i verksamheten med en medveten planering. Pedagogerna förklarade att det 
kommer in naturligt i vardagliga rutiner i förskolan. Astrid beskriver det så här:  
 

”Jag kan ju inte säga att jag känner att vi liksom lägger in det i verksamheten, men  
det finns ju alltid med. Men det är inte så att vi säger ”nu ska vi se hur vi fått med 
kommunikation på det här sättet”, utan det ska ju alltid finnas med i det dagliga, 
 i vardagliga situationer.” 

 
Både Anneli och Angelika är inne på samma spår och berättar att kommunikation och samspel 
mer är en naturlig del i verksamheten, än att de planerar in det. De tycker att barnen genom leken, 
samtal, spel, sagor och liknande får övning i att samspela och kommunicera ändå. Angelika 
menar att arbetet med kommunikation och samspel inte är en speciell del i arbete utan det ingår i 
andra delar som t.ex. arbetet med språkutvecklingen. Kommunikation och samspel är en röd tråd 
i den pedagogiska verksamheten, och egentligen något som finns i allt de gör.  
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Alla pedagoger var överens om att den största delen av arbetet med kommunikation och samspel 
sker genom vardagliga situationer som inte kräver något större planering. Marie berättar att den 
vanligaste kommunikationen är den som sker naturligt vid t.ex. matbordet eller i andra 
rutinsituationer.  
 
Pedagogens instrument 
Monas sätt att se på orden kommunikation och samspel som grundläggande arbetsredskap 
stämmer överens med övriga pedagogers uppfattning. Precis som Mona, beskriver Anna sin syn 
på kommunikation och samspel så här;  

 
” Jaa, det är ju liksom grunden för att få arbetet med barnen att fungera, att  
man har en bra kommunikation och ett bra samspel, det är ju liksom det stora  
övergripande, att det ska man ha.” 

 
Citatet beskriver hur grundläggande samspel och kommunikation är i det pedagogiska arbetet 
med barn. För att barnet ska utvecklas på alla plan krävs en dialog med ett ömsesidigt givande 
och tagande. En av pedagogerna beskriver samspelet som en pedagogs viktigaste instrument. Det 
finns alltid samspel mellan människor. Hon uppger vidare att man måste se till att samspelet 
fungerar på ett bra och givande sätt. Samspelet ska inte bara fungera mellan barn - pedagog, utan 
också mellan barn – barn och pedagog –föräldrar.  
 
Aktivt lyssnande 
Vidare, när det gäller kommunikation, tyckte Anneli att kommunikation är när man lyssnar aktivt 
och pratar med varandra, och att man ger och tar. Hon upplever att det är lika viktigt att man ger 
barnen tillräckligt med tid att prata som det är att verkligen lyssna på barnen.  
 
Majoriteten av pedagogerna tyckte också att kommunikation inte bara utrycks genom språket 
utan även genom kroppen. Alla var överens om att orden har stor betydelse, och att ickeverbal 
kommunikation är minst lika viktig. Det går ut på att tyda olika budskap och att vara tydlig i sitt 
samspel. Anna säger så här: 

 
”Kommunikation och samspel, det är ju inte bara genom språket utan 

det är ju med kroppen och genom leken och med känslor också.” 
 

Man kan tydligt se i uttalandet att Anna upplever det här med kommunikation och samspel som 
något som sker naturligt utan att man tänker på det. Hon poängterar detta genom att säga att 
kommunikation inte betyder bara ord utan också helheten, kroppen och rörelser, mimik osv.  
 
Kroppsspråk 
När det gäller de yngsta barnen som inte bemästrar språket så bra än menar pedagogerna att det är 
extra viktigt att man är tydlig i sitt kroppsspråk. Ett litet barn som ännu inte har lärt sig något 
verbalt fungerande sätt att dela sina åsikter, sina idéer, planer eller att dela med sig av sina intryck 
och späda erfarenheter, uttrycker oftast detta genom kroppsspråk eller handling.  
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Initiativ 
Genom att studera barnets initiativ till samspel och svaren på dessa initiativ får man en 
uppfattning om vilka områden man behöver inrikta sig på i arbetet och det blir inte så mycket en 
fråga om ifall pedagogen gör ”rätt” eller ”fel” utan snarare en fråga om vilket stöd barnet behöver 
för att utvecklas. Mona säger också att de genom att studera barnets kommunikation och initiativ 
till samspel ofta får en klar bild av de möjligheter som finns och detta stimulerar i allmänhet 
också pedagogens motivation och lust till att utveckla sin kompetens 
 
Den pedagogiska verksamheten 
Planering 
När det gäller planering av verksamheten i allmänhet ger både Anneli och Anna exempel på 
aktiviteter de gjort med barnen. Anna berättar att de har använt sig av olika dramaövningar, 
massage och känselövningar där barnen får träna sin förmåga till socialt samspel. Anneli ger 
ytterligare exempel på leksaksvisningar och samlingar där de får träna på att tala högt inför andra. 
Detta ser pedagogerna som ett naturligt inslag i vardagen och medger att de inte har tänkt på att 
dessa aktiviteter har med kommunikation och samspel att göra i allra högsta grad. Marie som 
arbetar med Marte meo metoden berättar däremot om hur de planerar sitt arbete och samtalen 
med barnet på ett särskilt sätt för att träna på kommunikation och samspel: 
 

”Man ställer didaktiska frågor så att dom får mer utöver, inte bara svarar ja 
 och nej. De får berätta. Att de t.ex. kan återberätta en bok, att man läser en bok 
 och så att man frågar: vad har vi läst nu, eller vad var detta? vad gjorde den  
farbrorn  i boken? ” 
 

Man kan tolka detta uttalande som att pedagogerna från båda förskolorna har ett mer eller mindre 
medvetet förhållningssätt till arbetet med kommunikation och samspel. Vissa av pedagogerna 
planerar och tänker aktivt vad de vill ha ut av samtalet med barnen, medan andra pedagoger inte 
reflekterar så mycket över inom vilken kategori deras aktiviteter hamnar under.  
 
När det gäller ytterligare planerad verksamhet som handlar om kommunikation och samspel 
berättar Marie att de har språksamlingar varje torsdag där de jobbar extra mycket med språk och 
kommunikation. Vidare arbetar vissa av pedagogerna mycket med ögonkontakt för de barn som 
har jobbigt med det och ibland även med tecken för att förstärka språket. Mia berättar att de 
också jobbar med att få barnen att prata i grupp, våga vara i centrum och stå för det de tycker.  
 
Positiv feedback 
I arbetet med barn är det viktigt att hela tiden ge positiv bekräftelse för att barnet ska känna sig 
trygg och kunna utveckla sin identitet. Pedagogerna berättar att de använder sig av videokameran 
i arbetet med kommunikation och samspel. Detta för att lättare kunna studera om det finns brister 
i samspelet mellan pedagogerna och barnen. De använder inte bara videokameran när ett problem 
redan uppstått utan några av pedagogerna berättar att de även använder kameran i ett 
förebyggande syfte. I de samanhang då pedagogerna använder kameran när ett problem redan 
finns där är de noga med att belysa positivt beteende och alltid utgå från barnet och föräldrarnas 
önskemål om förändringar. Detta görs för att barnet ska få positiv bekräftelse och på detta sätt 
vilja förändra eventuellt negativt beteende. Marie säger: 
 

”Vi arbetar mycket genom att filma och att vi observerar barnen och  
varandra, och att vi sedan tar fram det positiva med  barnen och vi har gjort.” 
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Genom att lyfta fram konkret vad barnet och den vuxne gör i samspelet och genom att fokusera 
på de samspelskonsekvenser som är positivt utvecklande och glädjefyllda försöker man 
medvetandegöra den vuxne om sitt eget förhållningssätt gentemot barnet. Mona förklarar vidare 
att det är viktigt att lyfta fram barnets eller pedagogens kompetens då det till skillnad från 
problemperspektivet ger en uppfattning av vad man kan och öppnar möjligheter till utveckling. 
Målsättningen är att öka de moment då den vuxne ger barnet och sina kolleger positiv bekräftelse 
eller på annat sätt är stödjande för de inblandade. På så sätt kan både barnets och den vuxnes 
självtillit förstärkas. Maj-Britt berättar :  
 

”Jag tycker att man har blivit säkrare i sitt arbete. Man får ju positiv feedback av  
sina kollegor när man sitter ock tittar på filmen, det gör en ju faktiskt lite....när de 
sitter och säger att vad bra du gjorde detta. Man känner stolthet då, och det förstärker 
 ju mitt sätt att se och  just detta om att man ser att barnen ändrar på sig. Att man gör 
 rätt  saker. Jag tycker att det är en jättebra metod att jobba med, för att man ser så  
mycket, som man inte ser med ögat. ” 
 

Citatet ovan kan tolkas som att Maj-Britt tycker att hon hela tiden utvecklas i sitt arbete. Även de 
andra pedagogerna på Marte meo förskolan håller med. Genom att titta på sig själv på film, vad 
man gör när samspelet fungerar och vad man kan göra bättre, växer man i sin roll som pedagog. 
En av pedagogerna säger att det är lättast att börja förändringen hos sig själv eftersom det är 
svårare att förändra andra. Genom att göra ”rätt saker” kan man även visa de andra pedagogerna i 
barngruppen vad det är som fungerar.  
 
Förtydligande av kommunikation 
Pedagogerna berättar att de använder sig av stödtecken, dvs. att man visar med händerna vad man 
säger, samtidigt som man pratar tydligt. Det är ett förenklat teckenspråk där man bara tecknar 
enkla stödord som t.ex. städa, äta eller sova. Maj-Britt berättar att de från början bara använde det 
till barn som hade kommunikationsstörningar, men att man efter ett tag började använda 
stödtecken med alla barn. Detta är ett bra stöd även till små barn som t.ex. inte behärskar språket 
än. Maj-Britt förklarar att hon märkt att alla barn uppskattar stödtecken, att man är tydlig i 
kommunikationen.  
 
Flera av pedagogerna pratar om en tavla som sitter på väggen. På tavlan sätter de upp bilder på 
hur dagen ser ut, t.ex. en bild för frukost, sedan en bild för toaletten osv., sedan plockar barnen 
ner korten allt eftersom de gjort sakerna. Detta för att få en bra översikt och struktur över dagen. 
Tavlan använder pedagogerna till alla barn, inte bara de som behöver extra struktur och tydlighet 
 
När man samtalar med de yngre barnen är det av stor vikt att man samtidigt som man pratar 
använder kroppsspråket på ett tydligt sätt. Det är viktigt att man hela tiden upprepar och bekräftar 
vad barnen säger. Anneli poängterar att man måste prata tydligt, förstärka och förtydliga ord som 
barnen har svårt att uttala. Astrid visar på några exempel på hur man förstärker språket på ett bra 
sätt: 
 

”Ja, det är just det då, att man tänker på barn som inte har rätt uttal, då  
säger man det på rätt sätt. Man säger, vi har en pojke som har en syster som 
 heter Karin, då  säger han ”Ain”, då säger jag ”Karin” så tydligt man kan.” 
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Astrid återkommer hela tiden till vikten av att bekräfta barnet och dess berättelser. Hon berättar 
att det räcker inte med att bara svara ”Ja” eller ”nej” utan att man måste hela tiden upprepar vad 
barnet sagt så att de får höra det igen. Om barnet berättar om helgens kalas, ska man svara tex., 
”jaha, har du varit på kalas hos din kusin i helgen, vad kul.” 
 
Tekniska hjälpmedel och övriga observationsmodeller i arbetet med samspel 
och kommunikation  
Observationer 
Pedagogerna använder sig av olika typer av observationer. Angelika berättar om att de har färdiga 
mallar de utgår ifrån när de gör observationer. Man använder sig av observationsmodeller när det 
handlar om att belysa speciella händelser ex. i arbetet med barn som har svårigheter att komma in 
i barngruppen eller i vissa fall vid inskolning. Observationsmodellerna används mest när man ser 
samspelssvårigheter eller liknande i gruppen. Vid sådana situationer brukar pedagogerna titta på 
barnen och skriva ner vad de ser för att sedan analysera resultatet. Man kan t.ex. observera några 
barn som leker för att se vem av barnen som styr leken eller hur de förhåller sig till varandra.  
Man koncentrerar sig på olika observationsmodeller när ett problem uppstått hos ett barn. 
Användandet av observationsmodeller är av störst betydelse när man observerar ett barn med 
svårgheter. I allmänhet behövs sällan observationssheman. Pedagogerna anser att 
observationsscheman har inte någon direkt avgörande roll i deras arbete eftersom man ser mycket 
utan att behöva använda sig av några särkilda scheman 
 
Videokamera 
Astrid berättade att de filmar olika situationer t.ex. vid den fria leken, måltiderna, samlingen och 
både inne och ute vistelser, även i lekhallen, men detta sker nästan bara inför utvecklingssamtal, 
eller när det handlar om ett barn med svårigheter. Astrid säger:  
 

”Vi filmar just vid inskolningen, efter inskolningen och till det första 
uppföljningssamtalet. De flesta barnen börjar när de är ganska små och 

inte har så mycket språk och kan berätta, så det är jätteuppskattat av 
föräldrarna. Det är ju väldigt nyttigt för oss också att man få se vad 

barnen gör och hur man själv beter sig och hur man pratar.” 
 
Vissa pedagoger föredrog att inte arbeta med videokameran. De tyckte att det var svårt att lära sig 
det tekniska kunskapen man måste behärska. Anneli berättar att de sällan har tid att lära sig om 
hur man filmar, därför blir det att man inte använder kameran, hon förklarar:  
 

”…sen kan det vara svårt, vi brukar vara stressade på annat, men att…hm.”  
 
Pedagogerna som använder videokameran kontinuerligt i vardagen genom marte meo metoden, 
förklarar att både pedagogerna och föräldrarna uppskattar denna metod. 
 Pedagogerna tycker att hjälpmedel som videokameran och dator är mycket användbara men att 
det kräver teknisk kunskap och tid de inte har. Mia menar att kameran visar så mycket mer än vad 
man ser med blotta ögat. Hon säger att trodde att hon hade en relativt bra bild av hur barnen är, 
vilka som hänger med och vilka som uppfattar det man säger, men att hon blev mycket 
överraskad över hur mycket hon hade missat när de senare filmade barnen och analyserade. 
Videoinspelningar visar tydligt hur barn kan skifta uppmärksamhetsriktning och att det faktiskt är 
möjligt att följa deras uppmärksamhet och avsikt. 
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Barnet riktar sig ofta mot något enbart en kort stund, för att i nästa ögonblick rikta 
uppmärksamheten mot något helt nytt. Att observera med hjälp av videokameran bjuder på rika 
möjligheter att återblicka och studera människors agerande i situationer som passerat. Mia 
förklarar också att filmen är som en uppförstoring av själva situationen och att man kan 
koncentrera sig på en och samma situation eller ett speciellt barn. När man ser situationer eller 
barn med blotta ögat har man svårt att koppla bort allt som händer omkring, men när man 
studerar en film ser man inte bara allt i ett uppförstorat perspektiv, där man har kopplat bort 
omgivningens alla störmoment, utan man kan även titta på filmsekvensen flera gånger för att 
upptäcka ytterligare detaljer. Videofilmning ger pedagogerna möjlighet att se ansiktsuttryck eller 
välja att utesluta personer eller händelser i rummet. 
 
Pedagogerna berättar att det bästa med videoobservationer är att man kan följa en händelse, röra 
sig i och ut ur ett rum, utan att behöva se ner i ett block för att anteckna. Marie tycker dock att en 
begränsning med videofilmning är att kameran hela tiden riktas mot ett visst fokus och därför inte 
har hela rummet inom synfält. Hon upplever att det många gånger kan vara användbart att se 
helheten eftersom man på videosekvensen kan missa viktiga faktorer i omgivningen, utanför bild, 
som påverkar barnet eller pedagogen. Mia förklarar att arbetssättet gör det möjligt att ”fånga” och 
stanna upp inför detaljer i samspelet som vanligtvis inte är tillgängliga för medvetande, men som 
ändå är betydelsefulla för att ett barn ska känna sig bekräftat och sett. Marie berättar:  

 
”Man har fått andra glasögon, om man säger så, när man har jobbat med Marte meo. 

Man ser på ett helt annat sätt. Det är en stor skillnad tror jag på pedagoger som inte jobbar med 
Marte meo. Efter ett tag behöver man inte ens ha filmkameran framför sig, 

utan att man ser direkt. Det har varit ett otroligt stort lyft.” 
 

Utvecklingsmöjligheter 
 När vi frågade pedagogerna på förskolan utan uttalad metod om huruvida de skulle vilja utveckla 
arbetet med kommunikation och samspel svarade de lika. Anna svarar så här:  
 

”Jag skulle vilja jobba mycket mer på hur barn förhåller sig till varandra. Vi 
vuxna är ju så inne på det här med att  när man samlas i grupp, ja till och med 
 vid matbordet eller när man samlas i soffan eller i en liten samling, att det är den 
 vuxne som för kommunikationen, det är liksom envägskommunikation.” 

 
Anna berättar vidare att det är viktigt att den vuxne faktiskt lyssnar på barnet, och koncentrera sig 
på att tolka barnet rätt. Som pedagog måste man ibland låta barnet styra samtalet. Man måste 
träna på att låta barnet prata färdigt. Anna säger att hon skulle vilja ha lite mer samtalsträning 
med barnen, lika mycket för att barnen ska lära sig att samtala på ett bra sätt som att pedagogerna 
ska lära sig att ta ett steg tillbaka och lyssna in barnen. Astrid tycker att de kanske tar arbetet med 
kommunikation och samspel lite för givet. Hon säger att hon skulle vilja ha lite mer konkreta 
förslag och praktiska råd om hur man kan utveckla arbetet med kommunikation och samspel. På 
Marte meo förskolan var pedagogerna nöjda med hur de jobbade med kommunikation och 
samspel. Marie berättar att dom jobbar mycket med att utveckla arbetet med kommunikation och 
samspel, det är ständigt närvarande i verksamheten.  
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Jämförelser 
Likheter 
Enligt intervjusvaren arbetar de två förskolorna i många avseenden på samma sätt. Grunden till 
pedagogernas arbete är läroplanen och det gör att många av deras mål är lika. Förskolorna har 
liknande vardagsrutiner vad gäller matsituationer, samlingen, styrd och fri lek. Det pedagogiska 
bemötandet finns med i alla vardagssituationer. Båda förskolorna arbetar periodvis också efter 
olika teman. Ett exempel på temaarbete kan vara ”jag och min familj” eller ”värsta och bästa 
vänner” och mycket handlar om djur och natur. Det är barnens intresse och vilken årstid det är 
som styr mycket i pedagogernas planeringsarbete. När det gäller kommunikation och samspel 
utnyttjar båda förskolorna de naturliga vardagssituationerna för att utveckla barnen. Man 
använder samtalet som en grund i allt man gör. En grundläggande del i arbetet i förskolan är 
leken. På förskolan utgår allt från leken och det hjälper barnet i sin utveckling. Pedagogerna 
menar att leken utvecklas inom ramen för en trygg relation och ömsesidigt samspel. Det är 
genom samspel som vi möter spegling och bekräftelse.  
 
Skillnader 
Förskolan som arbetar efter Marte meo metoden arbetar mer medvetet med kommunikation och 
sampel för att främja barns utveckling. De planerar in aktiviteter regelbundet, samtidigt som de 
hela tiden ser till att det finns naturligt i verksamheten. Förskolan som inte arbetar efter någon 
uttalad metod arbetar mer omedvetet med kommunikation och samspel. Genom vardaglig 
kommunikation med barnen utvecklas samspelet automatiskt utan att man tänker så mycket på 
det. Angelika berättar: 
 

”Det är ju inte så att vi har suttit i gemensamma planeringsmöten direkt. Men 
 indirekt har vi ju pratat om det som hör dit, tex. vi har ju en Språkplan, 
 kommunikation och samspel ingår ju även i barns språkutveckling.” 

 
Angelika berättar också att de i viss mån planerar in kommunikation och samspel, fast det kallar 
de snarare social utveckling. Hon tycker att kommunikation och samspel finns med i allt man gör 
med barnen. Angelika säger att hon tycker att man inte behöver planera in något som kommer så 
naturligt.   
 
En av de största skillnaderna mellan förskolorna är att Marte meo förskolan arbetar med 
videokameran kontinuerligt i vardagen, medan den andra förskolan använder sig av kameran vid 
observation vid inskolning eller inför ett utvecklingssamtal. En annan skillnad är att man på 
Marte meo förskolan filmar lika mycket för personalens skull som för barnens, man använder 
filmen för att se personalens positiva handlingar. Man ger varandra positiv feedback och 
diskuterar vad man gjorde bra och vad som gav resultat. Mona berättar att de på Marte meo 
förskolan inte bara filmar barnen utan även varandra. Samspelet mellan pedagog och barn är det 
centrala, inte barn emellan.  Hon fortsätter att förklara att man genom att rikta uppmärksamheten 
mot barnets reaktioner, upplevelser, signaler och behov och genom att hjälpa den vuxne att tolka 
dessa försöker man öka den vuxnas medvetenhet och sensivitet.  
 
Pedagogerna som jobbar på förskolan utan uttalad metod berättar att de använder olika typer av 
observationer när de märker att ett barn har problem. Det kan handla om samspelssvårigheter, 
inlärningssvårigheter eller beteendestörningar. Detta är en stor skillnad mot hur de jobbar på den 
andra förskolan.  
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Både Mona och Marie som jobbar på Marte meo förskolan pratar om att problem inte uppstår 
inom en person på grund av att denna person har vissa egenskaper eller vad personen gör. 
Pedagogerna anser att det handlar om ett samspel med andra människor när ett problem uppstår. 
De berättar också att de förebygger problem innan det uppstått genom att se till att göra 
kontinuerliga videoobservationer i barngruppen.  
 
På Marte meo förskolan använder man sig av stödtecken. Man förstärker kommunikationen med 
hjälp av ett tydligt kroppsspråk och enkla tecken med händerna. Man använder också en tavla 
med bildschema för att förtydliga dagens händelser och ge dagen en helhet. På den andra 
förskolan använder man sig inte av stödtecken eller bildschema, men pedagogerna berättar att de 
ser till att ha ett tydligt kroppsspråk. 
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DISKUSSION 
Det övergripande syftet med den här studien har varit att få kunskap om pedagogers uppfattning 
om hur de arbetar med kommunikation och samspel på förskolan för att främja barns utveckling. 
Vi var också intresserade av hur detta kommer till utryck i verksamheten. Avsikten med vår 
studie var att göra en jämförelse mellan en förskola som arbetade med en speciell metod (Marte 
meo) för att utveckla samspelet mellan barn och pedagog, samt en skola som inte arbetade efter 
en uttalad metod. Låt oss börja med att diskutera vilka likheter och skillnader vi fann mellan de 
två förskolorna. 
 
Verksamhetens grund 
Under undersökningens gång har vi funnit både likheter och skillnader förskolorna emellan. I 
början av studien var vår förutfattade mening angående resultatet att vi skulle se fler skillnader än 
likheter mellan förskolan som arbetade efter Marte meo metoden och förskolan som inte arbetade 
efter någon uttalad metod. Vår diskussion kring intervjusvaren och analysen av resultatet har 
visat flera likheter än vi trodde och vår tidigare föreställning har förändrats. Enligt vad som 
framkommit i vår studie arbetar förskolorna i grunden på samma sätt. Förskolorna arbetar båda 
efter läroplanen och det gör att verksamheten i grunden ser relativt lika ut. Pedagogerna som 
medverkade i vår studie upplever att verksamhetens grund bygger på att man har ett bra samspel 
och en väl fungerande kommunikation något som även Hedenbro och Wirtberg (2000) håller med 
om. Författarna menar att ett barn formas och utvecklar sin identitet i olika samspelssituationer 
och att beröring och bekräftelse av en annan människa är en förutsättning för att barnet ska kunna 
utveckla sig själv. Nilsson (1994) förklarar vidare att samspelet med omgivningen hjälper oss att 
förstå världen. Språk och kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor. 
Författaren anser att vi kan använda oss av vår förmåga till samspel för att närma oss och möta en 
annan människa, att skapa närhet och gemenskap. Samtliga pedagoger håller med om detta. På 
förskolan handlar det hela tiden om att kunna möta andra människor i olika situationer och därför 
är samspelet en mycket central del i verksamheten. Även det som sagts i vårt teoriavsnitt i denna 
uppsats om kommunikation och samspelets betydelse för barnets utveckling tycks till stora delar 
bekräftats genom våra intervjuer.  
 
Medvetenhet eller omedvetenhet? 
En genomgående skillnad i intervjumaterialet var att pedagogerna var mer eller mindre medvetna 
om att de arbetade med kommunikation och samspel, något som vi inte upptäckte förrän under 
analysen av våra intervjuer. Under intervjuerna och diskussionerna runt svaren ansåg vi att marte 
meo förskolan arbetade mycket mer med kommunikation och samspel än den andra förskolan. 
Senare under bearbetningen av materialet har vi sett att det inte är så.  
 
Vad som är gemensamt i de båda förskolorna är att pedagogerna dagligen arbetar med 
kommunikation och samspel antingen medvetet eller omedvetet. Förskolan som inte arbetar efter 
en uttalad metod använder sig till stor del av kommunikation och samspel för att främja barns 
utveckling men på ett mer oplanerat sätt. Det omedvetna och mest naturliga arbetet med 
kommunikation och samspel är det som finns med överallt i vardagsrutinerna, t.ex. i 
matsituationer, vid samlingen och vid lek. Denna kommunikation är så naturlig och finns givetvis 
med i arbetet på förskolan som arbetar efter marte meo metoden också.   
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Förskolan som inte arbetar efter en uttalad metod arbetar i hög grad med kommunikation och 
samspel men de är mindre medveten om att de jobbar så mycket med det som de faktiskt gör i 
vardagssituationer. Pedagogerna lägger konstant in kommunikation i vardagssituationer istället 
för att planera in den delen. Astrid berättar t.ex. hur man kan hjälpa de allra yngsta barnen i deras 
språkutveckling genom att förstärka språket. Bekräftelsen av barnet och dess berättelser är lika 
viktigt som själva kroppsspråket är i samspelet med barnet. Tydlighet och förtydligande är något 
pedagogerna arbetar med dagligen.  
 
När det gäller medveten, planerad verksamhet är skillnaderna mellan förskolorna 
anmärkningsvärda. Båda förskolorna i undersökningen planerar givetvis sin verksamhet utifrån 
läroplanen. Skillnaden är att vi genom intervjusvaren fått uppfattningen av att Marte meo 
förskolan planerar kommunikation och samspelsdelen mer detaljerat och medvetet. Marte meo 
förskolan arbetar med kommunikation och samspel på ett mycket medvetet sätt, både genom att 
filma och även planera in kommunikation och samspel som en del i verksamheten. De använder 
sig förutom av den naturliga kommunikationen av videokameran kontinuerligt i verksamheten för 
att främja barns utveckling.  
 
Intervjusvaren visar att pedagogerna är väl medvetna om hur viktigt samspel och kommunikation 
är för ett barns utveckling. De förklarar i intervjuerna att arbetet med kommunikation och 
samspel är pedagogens instrument. Samtidigt berättar pedagogerna som inte arbetar efter någon 
uttalad metod för oss att de inte planerar in detta som en egen del i verksamheten. Då undrar vi 
om detta verkligen är helt rätt. Kan det vara så att pedagogerna egentligen planerar in 
kommunikation och samspel mer är vad de tror? Eftersom kommunikation och samspel är en så 
naturlig del i vardagen funderar vi på om de bara är omedvetna om att de faktiskt planerar in det.  
Vi fick under intervjuerna veta att pedagogerna tillsammans med barnen under samlingarna har 
haft t.ex. leksaksvisning där det ingår att prata inför andra, göra sig förstådd och även att lyssna 
på den som pratar. Detta tycker vi i hög grad är planerad kommunikation och samspel. Är 
kommunikation och samspel en så naturlig och självklar del i verksamheten att pedagogerna inte 
längre tänker på hur mycket det faktiskt finns med? 
 
Några vidare tankar som slog oss när vi diskuterade denna del av vår studie är hur nödvändigt 
extra arbete med kommunikation och samspel är. Är planering utöver den vardagliga verkligen 
ett måste när det gäller kommunikation och samspel? Vi undrar om man behöver komplettera 
ännu mer med tanke på hur mycket som sker naturligt i vardagen. När barnet kommer till 
förskolan vidgas barnets sociala nätverk av både barn- och vuxenkontakter. Utvecklingen av 
barnet sker i normala fall automatiskt med hjälp av ett bra sampel med omgivningen. På 
förskolan ”tvingas” barnet att utvecklas socialt för att kunna delta i leken och den övriga 
verksamheten. Barnet blir nästan omedvetet en social varelse. Självklart kan planering vara till en 
fördel för alla barn i utvecklingen, men frågan är i vilken grad det behövs? Måste man arbeta med 
kommunikation och samspel ytterligare, om man bortser från det som sker naturligt? Å ena sidan 
utvecklas ett barns sociala färdigheter naturligt genom interaktion, men å andra sidan behövs hela 
tiden även engagemang från omgivningen, i detta fall pedagogerna. Det är viktigt att pedagogerna 
har kunskaper om samspelets betydelse för den sociala interaktionen. Hedenbro och Wirtberg 
poängterar att det är genom samspelet med omgivningen som barns känslomässiga, intellektuella 
och fysiska behov antingen möts eller inte möts. I dessa samspelssituationer formas barnet och 
utvecklar sin identitet. Pedagogerna måste bekräfta barnet.  
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Att bli sedd och berörd av en annan människa är en förutsättning för att barnet ska kunna 
utveckla sig själv. Detta möjliggör att samspelet kan vidareutvecklas. Hellström (1994) menar att 
man för att kunna förstå barnet måste bli delaktig i samspelet med det och kunna kommunicera. 
Vi har förstått att arbetet med kommunikation och samspel är grunden för allt arbete med barn. 
Det går inte att bortse från att kommunikationen har en stor roll i den naturliga verksamheten på 
en förskola. Men med detta i åtanke kan man fundera kring hur nödvändigt det är med ytterligare 
planerad verksamhet när det gäller något så naturligt som kommunikation och samspel. Vi undrar 
hur långt kommer man utan planerad verksamhet och hur mycke längre kommer man med 
planering för kommunikation och samspel?  
  
Förebyggande insatser 
När det handlar om barn med olika typer av samspelssvårigheter använder sig förskolorna av 
olika metoder. Förskolan som arbetar utan uttalad metod använder sig av observationsmodeller 
när ett problem har uppstått. Då observerar man barnet i olika situationer och på en mängd olika 
sätt för att se var felet ligger. Man försöker hitta barnets svårigheter för att sedan se hur man kan 
stötta barnet på bästa sätt.  
 
Skillnaden mellan de båda förskolornas sätt att se på detta är lite olika. Det som kan vara en stor 
fördel med Marte meo metoden är att pedagogerna angriper ev. problem innan de är ett faktum. 
De förebygger och underlättar samspelet. Kameran visar hur olika samspelssituationer utvecklas 
och kan därför hjälpa till i arbetet. Eftersom pedagogerna har tillgång till videokamera inbjuder 
det till en mängd möjligheter som den andra förskolan kanske inte har tillgång till. En annan 
viktig aspekt är att de inte letar ”fel” hos barnet utan de tittar på vad som brister i samspelet med 
omgivningen. Andersson (1999) har en liknande syn på hur man ska tackla ett problem. Hon 
menar att ett problem inte alltid uppstår inom en person på grund av att människan har vissa 
personligheter, inte heller på grund av personens handlingar. När problem uppstår handlar det 
ofta om ett samspel med andra. Pedagogerna som arbetar med Marte meo metoden utgår alltid 
från de positiva i samspelet för att utveckla både barnet och pedagogens färdigheter. Vi anser att 
de olika sätten att hantera olika problem inte ska användas utan det andra, utan att de ska 
komplettera varandra. Man kan omöjligt se alla samspelssvårigheter i tid alla gånger och bör 
därför veta hur man ska hantera detta. Marte meo metodens idé om att bara ta fram det positiva i 
samspelet verkar vara ett bra sätt att angripa ett problem som uppstått. Videokameran bör absolut 
vara ett komplement i arbetet med behöver för den sakens skull inte ta över helt.  
 
Videokameran, framtidens kompetensutveckling? 
Pedagogerna på Marte meo förskolan använder inte bara kameran som ett komplement i arbetet 
med barn utan även när det gäller deras egen utveckling. Vi fick genom intervjusvaren reda på att 
Marte meo förskolan lägger mer resurser och tid på hjälpmedel som videokameran, för att se hur 
samspelet hos både barn och pedagog förändras. De använder dessa kontinuerligt i vardagen. 
Man använder kameran som ett tredje öga för att kunna skapa ett fungerande samspel mellan 
barnet och dess omgivning. Det har utifrån tidigare refererad forskning konstaterats hur viktigt ett 
tidigt samspel är för ett barns vidare utveckling. Vi fastnade för sättet de analyserar och 
vidareutvecklar videosekvenserna. Istället för att ta fram det negativa ser de alltid till det som 
fungerar och är bra.  
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Pedagogerna ger varandra positiv feedback hela tiden vilket leder till en mer medvetet och öppet 
arbetslag. Hedenbro och Wirtberg förklarar att de pedagoger som arbetar med Marte meo 
metoden tycker att de har blivit ”tydligare för sig själv” genom att se sig själv utifrån. De känner 
att de har fått hjälp att se möjligheter där de tidigare bara såg hinder och de har genom att 
använda sig av fantasin blivit mer kreativa. På så sätt har Marte meo-arbetet bidragit till att en 
allmän kompetenshöjning skett hos personal på de skolor och förskolor där metoden praktiserats. 
Pedagogerna i vår studie ansåg att de genom att studera sig själv och andra i olika situationer 
hade fått en bättre självbild. Några pedagoger ansåg, precis som tidigare forskning visar, att de på 
detta sätt utvecklade sin kompetens ytterligare. Att hela tiden få positiv bekräftelse av 
omgivningen måste vara en mycket utvecklande och givande form av arbetssätt. Istället att bara 
fokusera på vad barnet gör hamnar pedagogen i centrum. Vi tycker att man på ett sätt behöver 
lägga mer energi på pedagogerna kompetensutveckling än vad man gör på många förskolor i dag. 
Genom att ta fram det positiva pedagogerna gör i sitt arbete resulterar i att de gör ett bättre jobb 
och känner att det de gör är viktigt. En nöjd pedagog som trivs med sig själv och sitt arbete kan 
lägga mer energi på barnen istället för på sina egna problem.  
 
Påverkar brist på tid verksamheten? 
En tanke som dyker upp när det handlar om arbetet med videokameran är hur mycket tid 
pedagogerna lägger på efterarbete som t.ex. analys av material och diskussion. Vi har fått 
uppfattningen om att Marte meo metoden kräver en hel del tid i form av olika analyser osv. Hur 
har pedagogerna omfördelat tiden för att få den att räcka till? Genom att studera intervjusvaren 
har vi sett att de pedagogerna från Marte meo förskolan inte nämner stress eller att de har svårt att 
hinna med, trots att de arbetar med en metod som vi finner tar extra tid. Däremot nämner flera av 
pedagogerna på förskolan som inte arbetar efter en uttalad metod att de ständigt jagas av klockan. 
Tiden räcker inte till för alla ambitioner de har. Hur kommer det sig att pedagogerna på Marte 
meo förskolan hinner med sin verksamhet trots att de använder sig av en tidskrävande metod, när 
den andra förskolan upplever att de inte har tid som det är nu? Diskussioner bör föras kring 
stressens påverkan i arbetet och huruvida pedagogerna ser på fenomenet stress. Upplevelsen av 
att vara stressad kan ses på en mängd olika sätt. Flertalet pedagoger menar att man blir frustrerad 
och på så sätt stressad när händelser hela tiden avlöser varandra och det leder till att man aldrig 
kommer ifatt sig själv eller kan börja med något nytt. Man riskera att komma i en ond cirkel då 
stressen även går ut över situationer som vanligtvis inte skulle vara stressfyllda. Kan det vara så 
att pedagogerna som arbetar på förskolan utan uttalad metod känner sig mer stressade p.g.a. att de 
inte känner att de hinner med saker som de har tänkt att planera in för att tanken om att man ändå 
inte ska hinna tar över. En annan orsak till stress kan vara känslan av att man inte kan, man 
saknar kunskap för någonting. Det kan ge en känsla av otillräcklighet, det är stressande att inte 
räcka till. Personalen på marte meo förskolan har fått kunskap om arbete med videokameran och 
det gör att de känner sig mer säkra i sitt arbete. Detta kan göra att de på så sätt inte är lika 
stressade som personalen på den andra förskolan.  
 
Framtiden? 
Man har i tidigare forskning (Nilsson & Waldemarsson, 1994) kunnat konstatera att man genom 
att studera kommunikation och samspel kan hitta det sammanhang som utvecklar barnets kontakt 
med omgivningen. Att ha ett bra fungerande samspel och god kommunikation ger oss större 
kontroll över våra liv och det ger bättre relationer och mer livskvalitet.  
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Man har också konstaterat att vi blir bättre på att lösa konflikter och förstå varandra om vi 
kommunicerar på ett bra sätt (Nilsson & Waldemarsson, 1994). En intressant vinkling av denna 
tanke är om man kan se någon skillnad på barnen när de kommer upp i skolåldern. Vi kan inte 
undgå att fundera över om det finns några märkbara skillnader på ett barn som under hela 
förskoletiden haft Marte meo metodens tankar omkring sig och ett barn som växt upp i en 
förskola där kommunikation och samspel enbart kommit naturligt. Hellström (1994) anser att för 
att barnet ska kunna utveckla sig socialt krävs regelbundet bekräftelse och engagemang från 
vuxna i barnens omgivning. Detta kan ske både i en naturlig miljö på en förskola som inte arbetar 
efter en särskild metod men lika väl på en förskola som arbetar med ex. marte meo. Däremot när 
det handlar om samspelssvårigheter kan Marte meo ha en fördel i deras sätt att arbeta. En viktig 
aspekt i sammanhanget är om de barn som gått på Marte meo förskolan är bättre på att t.ex. lösa 
konflikter eller kommunicera med omgivningen. Vad händer med barnen när man plötsligt slutar 
filma deras samspel med omgivningen när de kommer till skolan? Rye (1994) har gett flera 
exempel på att samspelet med omgivningen är en färskvara. Han säger att följderna av tidiga 
negativa erfarenheter inte är omöjliga att påverka och vrida rätt samt, omvänt, att tidiga positiva 
erfarenheter inte är någon garanti för en senare positiv utveckling oavsett vilka nya erfarenheter 
individen gör. Med detta i åtanke kan man undra hur mycket barnen får ut av pedagogernas 
arbetssätt med videokameran i sitt senare liv om det inte fortsätter i skolan. Man kan undra om 
det räcker med att man lägger grunden för ett bra samspel och en god kommunikation för att 
barnet ska fortsätta med detta.  
 
Slutsatser 
En trolig slutsats i sammanhanget är att man som pedagog i förskolan inte kan undvika att arbeta 
med kommunikation och samspel eftersom det är en sådan naturlig del i vardagen. Då detta redan 
är en stor del i verksamheten kan en slutsats vara att man inte behöver planera in ytterligare 
arbete med kommunikation och samspel. Trots dessa slutsatser ska man inte tro att ett barn 
utvecklas bara för att det vistas i en pedagogisk verksamhet tillsammans med andra barn och 
vuxna. För att ett barn ska fortsätta utvecklas behöver det samspela med omgivningen, något som 
inte alltid är helt enkelt. Även om ett barn redan så tidigt som i spädbarnsåldern lär sig 
kommunicera med omgivningen behöver det bekräftelse och uppmuntran för att kunna fortsätta 
utveckla sitt sociala samspel. Ett barn utvecklas hela tiden genom samspel och på förskolan får 
barnen lära sig att utveckla sitt språk och sitt samspel med andra vuxna och barn än de dem är 
vana vid. Pedagogernas uppgift är att stötta barnet i dess utveckling och det är därför viktigt att 
pedagogen har kunskapen om barns utveckling. Ett genomtänkt arbetssätt som utgår från 
läroplanen och som innehåller mål att sträva efter är något alla förskolor bör ha. Vår upplevelse 
av de två förskolor som deltog i studien är att de båda hade detta, men att de arbetar mot målen på 
olika sätt. Syftet med vår studie var att få kunskap om pedagogers uppfattning kring hur man 
arbetar med samspel och kommunikation i förskolan för att främja barns utveckling och hur det 
kommer till uttryck i verksamheten.  
 
Man kan av intervjusvaren läsa ut hur pedagogerna arbetar med kommunikation och samspel och 
hur de upplever detta. Utifrån resultatdelen har vi hittat både likheter och skillnader förskolorna. 
En relevant fråga att ställa i detta sammanhang, något som vi tidigare i diskussionen varit inne på, 
är om man senare kan se på barnen vilket arbetssätt man har haft på den förskolan de gått på 
tidigare.  
 



   

 - 27 - 

Förslag till vidare forskning 
Utifrån studiens framkomna resultat nämner vi i följande stycke några av de områden som vi 
finner angelägna för vidare forskning. Som tidigare nämnts saknas det mer långsiktiga studier på 
hur framtiden ser ut för de barn som kontinuerligt blivit filmade och fått hjälp i samspelet med 
omgivningen. Detta behövs för att mer långsiktiga konsekvenser av arbetssättet ska kunna 
studeras. Ett barns kommunikation och dess förmåga att samspela kan många gånger vara 
avgörande i mötet med omgivningen. Därför kan det vara intressant att studera om man genom 
att införa ett nytt arbetssätt, t.ex. Marte meo, kan hjälpa barn som har svårigheter med att komma 
in i socialisationen på rätt sätt.   
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BILAGA 1 
 
 
INTERVJUMANUAL 
 
1. Berätta vad du tänker på när du hör orden kommunikation och samspel. 
 
2. Hur tänker du på det i ditt arbete? 
 
3. Berätta hur ni arbetar med kommunikation och samspel på förskolan. 
 
4. Arbetar ni, utöver den vardagliga kommunikationen, med samspel och kommunikation? På 

vilket sätt?  
 
5. Använder ni er av några speciella hjälpmedel i arbetet med samspel och kommunikation? (ex. 

videokamera, särskilda spel, dataspel, bilder och lekar, rim, ramsor osv.) Vilka/Hur? 
 
6. Tänker du speciellt på hur du använder dig av kommunikation och samspel tillsammans med 

barnen?  
 
7. Använder ni er av observationer för att se barns kommunikation och samspel? 
 
8. Har ni någon gång tittat på hur samspelet och kommunikationen mellan barn - vuxen 

fungerar? (Både pedagog och förälder.) Berätta.  
 
9. Skulle du vilja arbeta mer med kommunikation och samspel. Varför?  
 
Marte meo följdfrågor:  
 
10. Upplever du att barnen har blivit bättre på att samspela och kommunicera med varandra sedan 

ni började med Marte Meo metoden? Förklara. 
 
11. Har ditt synsätt på samspel och kommunikation förändrats sedan du började arbeta med Marte 

Meo metoden? På vilket sätt? 
 
12. Tycker du att man genom att arbeta med Marte Meo metoden arbetar med samspel och 

kommunikation mer än vad du skulle ha gjort annars? Förklara. 
 
13. Upplever du att ditt samspel med omgivningen har utvecklats med hjälp av Marte Meo 

metoden? Hur? 
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