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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att med utgångspunkt från tio pedagogers berättelser beskriva hur 
de bemöter barn och deras arbetssätt för att främja samspel och kommunikation. I den här 
studien har tio pedagoger inom flera olika slags verksamheter från förskoleklass till högstadiet 
intervjuats. Sju av pedagogerna kommer från särskola och särskilda undervisningsgrupper och 
det har påverkat resultatet mot att utgå från barn som pedagoger beskriver har svårt för samspel 
och kommunikation. Studien är ingen jämförande studie utan en beskrivning av förutsättningar 
för samspel och kommunikation. Fokus är pedagogernas egna uppfattningar och upplevelser av 
samspel och kommunikation. Sammanfattningsvis visar resultatet att trygghet är grunden för 
att barn ska utveckla samspel och kommunikation. Studien påvisar också att barn behöver få 
förebilder för hur bra samspel fungerar och reflektera över sitt eget sätt att samspela med 
andra. Hur kommunikationen mellan hem och skola fungerar påverkar barnens förmåga att 
kommunicera då föräldrar och barn är i ömsesidig påverkan i sina relationer till varandra.     

      

Nyckelord i den här studien är samspel, kommunikation, lärarroller, barn och bemötande.       
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Inledning 

Pedagoger möter många barn i skolan. Det är viktiga möten där pedagogerna lägger grunden 
för barns förmåga att samspela och kommunicera med andra och därmed främja barnens vidare 
utveckling. Ahlberg (2001) menar att barns utveckling påverkas av hur pedagogerna samspelar 
med och bemöter barn.  

Ny forskning talar om hur viktigt det är att kunna samspela med sin omgivning. Daniel Stern 
utvecklade i början på 90-talet sina teorier om barns utveckling och samspel som var ett nytt 
tänkande (Stern 2003). Han ser spädbarnet som en aktiv individ och beroende av att bli sedd 
och bekräftad i sitt samspel med omgivningen för att utvecklas. Det centrala i Sterns tankar 
handlar om att barns utveckling är en process som uppstår i samspel med andra och det pågår 
hela livet. Redan när en människa föds har hon förutsättningar att samspela och kommunicera 
med omgivningen.  Brodin (1991) lyfter i sin forskning fram att när omgivningen engagerar 
sig, försöker förstå och aktivt samspelar med barnet, utvecklar det förmågan att samspela och 
kommunicera. Om barnet däremot träffar vuxna som inte samspelar reduceras förmågan att 
kommunicera.  

Barn tillbringar en stor del av sitt liv i skolan och hur barn vidareutvecklar sin förmåga att 
samspela menar vi påverkas av hur de blir bemötta av pedagoger i skolan. Det är därför av stor 
vikt att pedagoger möter barn efter deras förutsättningar och ser till barnens möjligheter och 
inte svårigheter. Vår erfarenhet har lärt oss att alla barn inte har samma förutsättningar för att 
utveckla samspel och kommunikation. Hur kan skolan och pedagoger hjälpa dem på bästa sätt? 
De här reflektionerna föranledde vår studie som kommer att belysa hur pedagoger tänker kring 
hur de kan främja barns samspel och kommunikation.         
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Syfte   

Syftet med den här studien är att beskriva hur pedagoger inom några grundskolor, särskolor 
och särskilda undervisningsgrupper upplever att de bemöter barn och vilka arbetssätt de har för 
att främja samspel och kommunikation.  

Frågeställningar 

1. Vilka bemötanden lyfter pedagogerna i den här studien fram för att främja barns samspel 
och kommunikation? 

2. Vilka arbetssätt beskriver pedagogerna i den här studien för att främja barns samspel och 
kommunikation?  

Bakgrund 

Teorier om samspel och kommunikation 

Daniel Stern  

Daniel Stern (f.1934) är en amerikansk psykiater, psykoanalytiker och spädbarnsforskare.      
Stern (2003) utvecklade teorier om självet. Grunden för teorin är att barnen är aktiva individer 
som är beroende av samspel med omgivningen för att kunna utvecklas.  Stern menar att barn 
utvecklar en känsla av kärnsjälv som skapas mellan två till sju månader. Det handlar först om 
barnets känsla av själv och den andra, som oftast är föräldern. I denna period är det social 
samvaro och kommunikation med bland annat joller och leenden. Den andra svarar på barnet 
med till exempel babyspråk. Den andra reglerar barnets självupplevelser med uppmärksamhet, 
anknytning och känslor. Den andra ger barnet en känsla av trygghet, styrka och sammanhang. 
Kärnsjälvet innefattar fyra självupplevelser som är viktiga i strukturen och möjligheten att 
hålla fast upplevelserna. De fyra självupplevelserna är: Det är jag som handlar- Att barnet 
känner att det äger sina handlingar. Ett sammanhängande själv- Barnet har en känsla av att 
fysiskt hänga ihop. Det är jag som känner - Känslorna ger barnet en mening och känsla av att 
vara i ett sammanhang. Det är jag som minns – Känsla av att komma ihåg händelser. Med sitt 
minne kan nu barnet framkalla händelser. Stern menar att har barnet fått många positiva 
erfarenheter under denna period, får det goda upplevelser av sig själv i samspel med andra. Det 
förutsätter att barnet har en avgränsad bild av sig själv i förhållande till andra. Omgivningen 
måste ha gett barnet känsloupplevelser i form av samspel som titt-utlekar. Det är 
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känsloupplevelser som barnet inte kan skapa själv utan det sker i samspel. Känslan som väcks 
hör till barnets kärnsjälv. I denna process är all slags samverkan inkluderad, omsorg, lek och 
kommunikation. Det viktigaste är hur omsorgspersonen styr situationen inte själva situationen. 
Om barnet blir förstått och dess egna initiativ till kontakt vidareutvecklas av den andra, som 
kallas själv-reglerande annan främjas barnets samspel. Barnet får en förstärkt önskan att vara 
tillsammans med andra och om situationen ges en själ väcks ett intresse hos barnet, en drivkraft 
för utforskande och lek. Känslan av ett kärnsjälv upphör inte att utvecklas och därför finns det 
goda möjligheter att stärka känslan av ett kärnsjälv hela livet.  

Stern (2003) skriver om Representation av en Interaktion som Generaliserats (RIG). Det är när 
ett spädbarn har upplevt en viss typ av samspel med en självreglerande annan i låt oss anta sex 
stort sett likartade episoder. Dessa episoder kommer att generaliseras och kodas som RIG 
1-6. När spädbarnet sedan hamnar i en liknande men inte identisk episod (som blir episod7) blir 
det som en erinringssignal till RIG1-6. Barnet får enligt Stern en omedveten eller medveten 
upplevelse av att vara tillsammans med en själv-reglerande annan. Det blir inte som ett minne 
utan som ett aktivt exempel på ett skeende. Dessa RIG kan aktiveras senare även om barnet är 
ensamt. Stern menar att barnets samspelspartner bär med sig sina tidigare erfarenheter av 
samspel och det påverkar samspelet med barnet och hur det kommer att samspela med andra. 
Sin egen bakgrund, möten och utveckling påverkar hur man ser på barn och uppfostran.  

De flesta föräldrar behöver och vill få veta vad som försiggår i barnets huvud vid ett visst ögonblick – 

när hon till exempel är hungrig, eller stirrar stint i fjärran, eller med ens börjar gnälla mitt i en lek (…) 

och när de inte säkert kan tolka barnets sinnesstämning  får de helt enkelt nöja sig med en begåvad 

gissning - en gissning som ofrånkomligen är färgad av deras egen syn på världen. (…) ditt gensvar 

bestäms i stor utsträckning av hur du själv blev behandlad som barn- det vill säga, hur dina föräldrar 

tolkade dina känslor och behov när du var liten. 

Daniel Stern (1991) ur Askland & Sataoen (2003, s.284)  

Stern använder begreppet spegling vilket är till exempel att modern förstärker spädbarnets 
känsloyttryck som är vagt. Spädbarnet ler och modern uppfattar leendet och förstärker och 
bekräftar barnets känslouttryck. Barnet får en spegling av sitt känslotillstånd vilket är viktigt 
för att barnet ska utveckla en större upplevelse av sitt själv. Med spegling menas att alla 
barnets känslor och reaktioner, både positiva och negativa tas emot, återkopplas och förstärks. 
Spegling är en livslång process.   

Lev S Vygotskij 

Lev S Vygotskij (1896-1934) psykolog och lingvist från Ryssland betraktade en människas 
utveckling som en del av ett historiskt och kulturellt sammanhang. Skogsberg (2006) menar att 
Vygotskij framhåller språk och kommunikation som betydelsefulla för människors 
intellektuella och personliga utveckling. Hon menar att Vygotskij såg språket som ett socialt 
fenomen som utvecklas för att människor ska kunna kommunicera med andra. Han ansåg att 
omgivningen är avgörande för individens utveckling och prestationer främst genom relationer 
till andra människor. Vygotskij menade att barnets möjligheter att lära inte bara beror på 
biologiska förutsättningar utan påverkas av sociala faktorer. Det krävs goda relationer till lärare 
och föräldrar samt en stimulerande miljö. Han såg det som att barnets utveckling sker i samspel 
med omgivningen, det är ingen individuell process för barnet. Vygotskij skilde på det barnet 
kan lära sig på egen hand och vad som kräver vuxenstöd. Han menade att barn kan befinna sig 
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i sin faktiska utvecklingsnivå eller i sin potentiella nivå. Den faktiska nivån når barnen på egen 
hand men den potentiella kräver vuxen stimulans. Han framhöll därför vikten av en social och 
språklig miljö där barnen gavs goda förutsättningar för samspel och kommunikation för att 
utvecklas väl. Svensson (1998) beskriver Vygotskijs tankar att han ansåg att språket utvecklas 
som en konsekvens av att människan vill ha social kontakt. Det lilla barnet har en avsikt med 
kommunikation och det är genom att få fysiska, psykiska och sociala behov tillfredsställda 
genom att påverka andra. Barnet lägger genom icke- verbal och verbal kommunikation 
grunden för en social relation.   

Skolans betydelse för samspel och kommunikation  

Dewey i Gustafsson (2004) menar att barnen utgår från det som de har god kunskap om och är 
intresserade av och med lärarens nyfikenhet och engagemang bygger man vidare tillsammans. 
Det är då av stor vikt att barnen får mycket goda upplevelser från skolan, då alla inte får det 
hemifrån eller inte har möjligheter att själva lyfta fram sina kunskaper. Lärarna måste då vara 
intresserade av barnens intressen och kunna lyfta elevernas tankar. Det bästa sättet att kunna 
möta alla barn är att ge flera vägar att tillgodogöra sig kunskap. Dels genom att tillföra barnen 
ny kunskap utifrån, dels att ta till vara på och bygga vidare på deras egen kunskap. 
Pedagogerna bör använda sig av ett varierat arbetssätt och låta barnen pröva många olika 
uttrycksformer.   

Ahlberg (2001) skriver om pedagogernas stora ansvar i att ge mening för barnen i lärandet. 
Alla människor har skilda intressen och förutsättningar att lära i livet. Vissa barn kan vara 
svåra att motivera. Som pedagog menar hon att det gäller att då utgå från barnets intresse och 
fånga barnet där, väcka intresse och nyfikenhet. Hon menar att om nivån läggs efter barnets 
förmåga lyckas läraren få barnet att få en tro på sig själv. Hon påpekar dock att ibland kan 
problemen vara så komplexa att det behövs flera metoder för att stödja och skapa motivation. 
Ahlberg tar även upp aspekten med föräldrasamarbete. Hon menar att pedagogerna måste ha 
ett bra samspel med föräldrarna. Att ha fått förtroendet av föräldrarna är en förutsättning för 
gemensam syn på barnets fortsatta utveckling. Genom respektfulla samtal om värderingar och 
erfarenheter kan man komma fram till en gemensam värdegrund.   

Normell (2002) lyfter fram att pedagogerna idag när det inte finns storfamiljer på samma sätt 
som förr i hemmiljön, har blivit än viktigare som förebilder. Barn behöver och vill ha vuxna 
omkring sig som de kan lära av, bråka med och tycka om. När vuxna vägleder barn i hur man 
kan tillgodose sina behov utan att kränka andra samt hur man kompromissar och säger nej utan 
att bli bortstött får barn kunskap om hur man samspelar med andra. I och med det blir kraven 
större på pedagogernas mognad och integritet. När pedagogers roll som förebilder ökar 
behöver de mer än tidigare ta ställning till sig själva. De kommer med egna egenskaper och 
erfarenheter men även tankar om vad de vill med sitt arbete. För pedagoger sker många möten 
med individerna i skolgrupperna. Hur de mötena blir påverkas av pedagogernas tidigare 
erfarenheter. Har pedagogen nyfikna eller kritiska ögon och hur ser barnen på pedagogen? 
Även barnens tidigare erfarenheter av samspel med vuxna påverkar mötet. En pedagog ska ha 
en personlig mognad och därmed kunna lyssna på andra och ha en självkännedom. För att 
kunna ha ett professionellt förhållningssätt ska pedagoger var medvetna om att kunna sätta sina 
egna behov åt sidan om så behövs, att eleverna är i en beroendeställning och kunna skapa goda 
relationer. Pedagoger ska våga misslyckas och då ta på sig problemet. När ett barn har problem 
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ska det ska talas om det, för lyfts frågor fram behöver det inte bli något stort problem. Tankar 
och fantasier tenderar att förstora det onda och förminska det goda, därför ska det lyftas fram.  

Hundeide (2003) anser att det är viktigt att vuxna i skolan tänker på hur barn definieras. Om 
barn beskrivs och bemöts utefter vad de saknar påverkas vuxnas inställning om möjligheterna 
till utveckling samt barnets självuppfattning. Möjligheterna och avgörandet för en positiv 
utveckling hos barnet ligger i mötet och samspelet mellan vuxna och barn. Poängen blir att 
möjligheterna för barnets fortsatta utveckling ligger i hur vuxna uppfattar barnet. Det handlar 
om att kunna se barnens utvecklingsmöjligheter.   

Det innebär att man försöker se till att eleverna får en chans även om deras prestationer är svaga, och 

att man utgår ifrån att det alltid finns en utvecklingszon där elevens motivation och vilja att prestera kan 

mobiliseras genom positiv bekräftelse och uppmuntran. Detta bör vara en av lärarens allra viktigaste 

uppgifter. 

                                                                  (s.145) 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94)  
framhåller Utbildningsdepartementet (2005) att hemmet grundlägger barnens trygghet och 
självkänsla, men även skolan ansvarar för detta. Skolan ska också sträva efter att barnen ska 
lära sig visa hänsyn och respekt i samspel med andra. Det nämns att skapande och lek är 
viktiga delar i det aktiva lärandet. Lpo 94 belyser att identitetsutveckling och språk är nära 
förknippade. Skolan skall sträva efter att skapa en social gemenskap som ger barnen trygghet 
och vilja och lust att lära. Barn ska i skolan utveckla ett rikt och nyanserat språk och därmed 
utveckla sina möjligheter att kommunicera. Barn ska behärska det svenska språket, kunna 
lyssna, läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Skolan ska använda olika 
arbetsformer som språk, bild, musik, drama och dans så ges barnen möjlighet att utvecklas 
efter sina egna unika förutsättningar.      

Särskolan vänder sig till barn med utvecklingsstörning som inte förväntas uppnå kunskaps- 
målen i vanlig grundskola. Särskolan omfattar den obligatoriska särskolan som är 
grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskolan. Enligt Lpo 94 förväntas barnen i 
grundsärskolan bland annat lära sig läsa och skriva. Efter sin förmåga ska de kunna lyssna, läsa 
och kommunicera. 

Enligt Lpo 94 skiljer sig kunskapsmålen för träningsskolan mot grundsärskolan. I 
träningsskolan finns barn med gravare utvecklingstörning som inte förväntas lära sig läsa och 
skriva. Där handlar det om att utveckla sin förmåga att samspela socialt, kunna kommunicera 
genom språk, symboler, tecken eller signaler. Eleven ska även vara nyfiken och ta initiativ, 
kunna reagera på egna känslor och vara mottaglig för intryck. Det står vidare att eleven ska 
använda olika uttrycksmedel i upplevelser och färdigheter och känna till regler som gör det 
lättare att fungera i vardagslivet. Eleven ska uppfatta sig själv som en individ och ha förståelse 
för andra.  

I vår undersökning ingår flera verksamhetsformer där det finns barn med autism. Det har 
tillfört att många pedagoger har lyft fram att barnen i deras verksamhet har svårt för samspel 
och kommunikation på grund av funktionshindret autism. Vi har därför valt att beskriva hur 
autism påverkar ur ett kommunikativt perspektiv.   
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Autism – samspel och kommunikation 
Lord (1998) menar att det är nödvändigt att ha en uppfattning om sig själv för att kunna vara 
fantasifull och man måste ha en självkänsla. Detta innebär att man ska prioritera att barnen 
utvecklar kännedom om sig själva. Om inlärning för barn med autism ska bli effektiv behöver 
barn uppmuntras och motiveras för att vara aktiva i sin roll. Dans och drama är ett sätt att 
kommunicera och dessutom utveckla kroppsuppfattning och självkänsla. Barn med autism som 
använder dans och drama i undervisningen upplever sig själva och får större medvetenhet för 
andra. De delar upplevelser och agerar tillsammans med andra. Barnen blir mer medvetna om 
vilka de är och vad de gör i förhållande till andra. Det innebär att man ska lägga en betydande 
tonvikt på att utveckla barnens kännedom om sig själva. När vuxna berör barnet i en 
kärleksfull relation får barnet en uppfattning om det fysiska jaget. Barnet får en bekräftelse 
genom beröringen. Det handlar blanda annat om att krama, lyfta barn för att de ska få 
upplevelser av olika rörelser. Detta är aktiviteter som främjar den tidiga kommunikationen och 
samspelet för barn med autism. Expressiva rörelser, som är ett emotionellt vokabulär, 
avspeglar barnets tankar, känslor och humör. Föremål och material som används i 
rörelseaktiviteter stimulerar barnen att komma på nya rörelser. Det ger barnet en möjlighet att 
utvidga sin förståelse för symboler och så småningom ersätta verkliga föremål med 
avbildningar i bilder, fotografier och ord. Genom att använda gruppdanser kan barn med 
autism bli medvetna om andra. En viktig del i att kunna identifiera och klargöra skillnader 
mellan sig själv och andra är när barn iakttar och beskriver vad andra gör. Barn som har ett 
rumsmedvetande, var vi rör oss, kan med sina kroppsrörelser bjuda in andra att samspela med. 
Lord (1998) tar upp rapporter av Cesaroni och Garbe (1991) som visat att människor med 
autism kan ha ett starkt behov av mänsklig kontakt, trots att många barn inte verkar vilja bli 
kramade eller vidrörd och till och med undviker kontakt med andra.  

Powell och Jordan (1998) menar att barn med autism har svårt att reflektera över sina egna 
handlingar och kunna styra dem. Barn med autism påstås vara beroende av struktur i sin 
inlärning. Samspel med andra kan upplevas oförutsägbart för dessa barn vilket får till följd att 
barnen är rädda för fysisk beröring. 

Davies (1998) belyser att om kommunikationen mellan föräldrar och ett barn med autism inte 
fungerar bildas dåliga mönster som får till följd att barnet får svårt att kommunicera med andra 
vuxna i sin omgivning. För att föräldrar ska kunna starta kommunikation med sitt barn behövs 
ögonkontakt mellan barnet och till exempel föräldern. Barn med autism är inte särskilt 
intresserade av ansikten och det medför svårigheter för omgivningen att få ögonkontakt och 
skapa kommunikation. När omgivningen inte uppfattar någon respons från barnet kan det störa 
kommunikationen. Kommunikationen hämmas ytterligare när barnet inte uppfattar 
omgivningens försök till samspel.           

Enligt Boutot (2007) har barn med autism begränsade möjligheter att samspela med kamrater 
på grund av sina svårigheter i att läsa av andra och initiera, upprätthålla och avsluta 
kommunikation. Det är en utmaning för pedagoger och föräldrar att försöka få in barn med 
autism i gemenskapen på skolan. Det räcker inte med att placera barn med autism i 
klassrummet för att få andra barn att välkomna dem. De andra barnen måste acceptera och ta 
emot barn med autism som vänner. Lärare och föräldrar måste ta initiativ som främjar ett 
accepterande och positivt bemötande till barn med autism från andra barn i skolan.  Genom att 
samspela med jämnåriga utan autism förbättras kommunikation och social kompetens hos barn 
med autism, vilket är viktigt för deras hela utveckling.   
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Förutsättningar för samspel 
Bowlby i Askland & Satoen (2003) talar om anknytning. Han menar att barnet får en inre 
arbetsmodell genom sina erfarenheter med olika anknytningsobjekt. Den inre bilden av sig 
själv utvecklar barnet under det första levnadsåret. Barnet skapar egna förväntningar på sig 
själv och det tar själv initiativ till relationer. Barnet har primära och sekundära anknytnings -
personer. Om barnet inte känner sig trygg med någon kan det vara svårt att få goda relationer i 
framtiden. Om man inte lärt sig signaler på anknytning och inte vet hur man knyter an till 
någon, skapar det en otrygghet. Barn får då svårt i samspel med andra barn vilket kan leda till 
utanförskap. Senare i livet uppstår svårigheter att hitta en livspartner och få goda relationer till 
arbetskamrater. Den första anknytningen är oftast med modern, men det viktigaste är att det 
finns någon och att personen står för kontinuitet. Det kan även vara barnhems- eller 
vårdpersonal eller annan omsorgsperson.  

Bruner i Svensson (2003) har studerat små barns samspel med den sociala omgivningen. Han 
menar att i samvaro med andra och flera tillfällen till att kommunicera medför vidare drivkraft 
från barnet att fortsätta kommunicera och gå vidare i sin utveckling. Genom samspel med 
engagerade vuxna får barnet hjälp att utveckla det verbala språket. Den vuxne reagerar och 
barnet handlar utifrån den vuxnes reaktion, barnet och den vuxne fortsätter att samspela. För att 
samspelet ska gynnas är det nödvändigt att den vuxne är medveten om hur den bemöter barnet. 
Den vuxne behöver vara medveten om sin egen reaktion på barnets handlande. Den vuxne 
behöver även vara medveten om sin röst, gester och mimik. 

Askland & Satoen (2003) menar att det måste vara en hållande miljö och finnas en tillräckligt 
bra omsorg. Har barnet fått ett tillräckligt bra samspel vågar det ge sig ut och utforska 
omvärlden. Om barnet däremot inte har fått reaktioner på sitt beteende, inte vet att det finns, är 
det svårt att utvecklas. Har man inte lärt sig att skilja ut sig från omsorgsgivaren blir man 
otrygg och vågar inte ge sig ut och upptäcka omvärlden. Barnet känner sig inte trygg med och 
vet inte att det finns hjälp att hämta hos en annan person om det skulle behövas. Det samma 
sker om barnet bara får negativa reaktioner på sitt beteende. Då formar man ingen bra identitet. 
Om barnet har en dålig jag- känsla blir det svårigheter inom många områden, som påverkar 
varandra. Barnet får svårt att skaffa sig relationer i och med att det inte lärt sig samspel. Barnet 
behöver förändring i tillsynen i och med att behoven ändras, samspelet måste få olika 
perspektiv. Då sker en utveckling i barnets liv. Men om barnet inte vågar gå vidare sker ingen 
större utveckling. Om det dessutom är miljömässiga orsaker till barnets otrygghet är det 
troligtvis ingen stimulerande miljö barnet vistas i och finns det inte styrning hemifrån påverkar 
även det utvecklingen hos barnet.  

Kylén i Fischbein & Österberg (2003) visade på att miljön och människan hela tiden är i 
samspel. Kylén skrev om olika områden som en människas utveckling är beroende av. Har 
man en helhetssyn på barnet tar man hänsyn till alla dessa områden runt människan. Områdena 
är det Psykologiska som innehåller emotioner, kognition och beteende. Människors tankar och 
känslor påverkar varandra. Det Humanbiologiska- är anlag, kön och hälsa. Det innebär att 
människan bär med sig olika biologiska och psykologiska förutsättningar som kommer till 
uttryck i samspel med omgivningen. Det Sociologiska området är den sociala omgivningen, 
familj och andra grupper runt människan. Människorna i din närmiljö som påverkar dig på 
olika sätt. Fysiken- Den materiella omgivningen med byggnader och fysiska hjälpmedel för att 
kunna förflytta sig i tid och rum. Dessa fält interagerar med varandra i ett samspel. Alla delar 
runt barnet påverkar och binder ihop barnets liv. Samspel med andra människor, både barn och 
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vuxna är grunden för barnets vidare utveckling. Om det blir en bra grund beror på 
omgivningens förmåga att tolka barnets signaler och tillgodose dess behov.  

Dysthe (2003) menar att samspel har en handlingsaspekt, en relationell aspekt och en verbal 
aspekt. Hon lägger fokus på samspelets språkliga sidor som hon menar utgör en integrerad del 
av handlingar och relationer. Språket har en social betydelse. Hon relaterar till reflektionens 
inverkan på utveckling och inlärning. Att kunna sätta ord på vad man gör och varför man gör 
saker. 

Vad är kommunikation   

Kommunikation kommer från det latinska ordet communis som betyder gemensam, verbet blir 
att göra något tillsammans (Askland & Sataoen, 2003). Brodin (1991) menar att 
kommunikation grundar sig på ömsesidighet och är en social process där människor delar 
erfarenheter, känslor och handlingar. 

Ahlberg (2001) menar att människors viktigaste redskap för att skapa gemenskap är 
kommunikation. Kommunikationens uttrycksformer är vårt språk och våra handlingar, vi talar 
om något och det vi gör uttrycker något. Kommunikationen är riktad och har ett innehåll. Det 
handlar om att samspela med omgivningen, att relatera sig till olika sammanhang och andra 
människor. Ett barns utveckling påverkas av hur pedagogerna samspelar och bemöter barnet. 

Askland & Sataoen (2003) menar att kommunikation förekommer i alla sociala relationer och 
där uppstår kommunikationsmönster, det vill säga olika sätt att kommunicera som påverkar 
människorna som deltar. Identiteten hos människorna som deltar och de betydelser som finns i 
sociala relationer bekräftas, förstärks samt förändras av kommunikationsmönster som uppstår. 
Det innebär att kommunikationsmönster är både utvecklingshämmande och utvecklings- 
befrämjande för var och en som deltar i kommunikationen och för gruppen som helhet. 
Kommunikation betyder att överföra information, dela erfarenheter och ta verbal eller icke 
verbal kontakt mellan två eller flera människor för att skapa mening.   

Verbal och icke verbal kommunikation  

Askland & Sataoen (2003) menar att redan när en människa föds har hon avsikter att 
kommunicera och samspela med omgivningen. En människa kommunicerar både verbalt och 
icke verbalt. Svensson (1998) skriver att kommunikation sker till stor del i icke verbal form, 
även sedan det talade språket (den verbala formen) har kommit. Icke verbal form av samspel är 
ögonkontakt, gester, pekning, kroppsspråk, röstläge, röststyrka och tempo. Det är genom dessa 
uttryckssätt alla barn får lika förutsättningar för kommunikation. Den verbala formen är det 
talade språket och teckenspråk. 

Vygotskij i Svensson (1998) menade att det lilla barnets avsikt med kommunikation är att få 
fysiska, psykiska och sociala behov tillfredställda genom att påverka andra. På så sätt är 
barnets icke-verbala och verbala kommunikation grunden i en social relation. De vuxna i 
barnets omgivning är nära, svarar på, hjälper och visar på nya sätt att kommunicera. 
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Förutsättningar för kommunikation  

Brodin (1993) menar att det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar i vardagen lägger grund 
för barnets vidare kommunikationsutveckling. Samspelet påverkas av faktorer kring barnet, 
därför är ett helhets perspektiv av stor vikt. Sociala och fysiska faktorer i miljön, kommuni- 
kationspartnern och eventuella funktionsnedsättningar hos barnet är delar man måste ta hänsyn 
till när man ser till förutsättningar för kommunikation. Den viktigaste faktorn som främjar 
barnets kommunikations utveckling är de människor som finns i vardagen omkring barnet. 
Människor som samspelar med barnet måste vara lyhörda och uppmuntra barnet till att 
kommunicera. Brodin (1991) menar att om inte omgivningen förmår tolka eller uppfatta 
barnets försök till kommunikation upphör till slut barnets intresse för att kommunicera. Barnets 
vilja och motivation till att kommunicera är därför viktig för att utveckla kommunikations- 
förmågan. Enligt Brodin (1993) påverkar också faktorer hos barnet förutsättningar för 
kommunikation med omgivningen. 

Ladberg (2003) menar att kommunikation är så mycket mer än språk. Barn lär sig tala för att 
de behöver kommunicera med andra människor, men samtidigt lär de sig tala genom att 
kommunicera. Hon menar vidare att det finns många kanaler till kommunikation. Dels är det 
medvetna språket som vi kan uttrycka tankar, fantasier och berätta saker som har skett och ska 
ske. Sedan finns de omedvetna kanalerna som är lukter, tonfall, beröring, kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Man påverkas mycket av de omedvetna kanalerna, endast en liten del av 
kommunikationen sker genom språket. Personkemi, stämning och kroppsspråk påverkar 
således förutsättningarna till kommunikation. En viktig aspekt i kommunikation är att få 
tillhöra en gemenskap. I olika kulturer har man olika sätt att uttrycka sig, vilket innebär att man 
måste kunna koda av vilka kulturella regler som gäller i kommunikationen. Förmågan till 
turtagning, vilket innebär att kunna växla mellan att uttrycka sig och lyssna, är en annan faktor 
som påverkar förutsättningar för kommunikation. Beroende på om situationen känns trygg eller 
inte ändras kommunikationsmöjligheterna. I en otrygg situation hämmas barnets 
förutsättningar för kommunikation. 

      

Metod och genomförande 

Metod 
Den här studien är kvalitativt inriktad vilket enligt Patel & Davidson (2003) innebär att 
resultatet bygger på mjuka data, det vill säga intervjumaterial.  Med en fenomenologisk ansats 
har vi med den här studien beskrivit hur pedagoger bemöter barn och vilka arbetssätt de 
beskriver främjar samspel och kommunikation. Enligt Bäck-Wiklund (2007) innebär en 
fenomenologisk ansats att beskriva och reflektera över fenomen så som informanterna 
uppfattar vardagen. Enligt fenomenologin ska vi sätta våra förutfattade meningar i parentes när 
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vi uppfattar fenomen. Enligt Stensmo (2002) fokuserar fenomenologin på människors 
uppfattning och upplevelse av ett fenomen, inte hur något egentligen är. Varje upplevelse är 
unik för den som uppfattar den. Det innebär att ingen upplevelse går att generalisera och det 
finns inget rätt eller fel. Inom fenomenologin finns begreppet livsvärld. Gunnarsson (2007) 
menar att livsvärld är den vardagliga värld vi dagligen lever, rör oss och verkar i. När en 
människa uppfattar fenomen söker hon skapa mening i situationer som hon hamnar i. I 
livsvärlden sker möten mellan ting och en människas medvetande. Enligt Stensmo (2002) är 
den konkreta verkligheten komplicerad och svår att överblicka. Forskarens ska reflektera över 
informanternas livsvärldar. Det betyder att systematisera och förenkla för att göra livsvärldens 
konkreta verklighet förstådd och begriplig. En forskares uppgift inom fenomenologin är enligt 
Gunnarsson (2007) att utan förvrängning beskriva informanternas upplevelser av ett fenomen 
och de variationer av kluster som forskaren för samman.  

Vi har använt oss av semistrukturerad intervju (Bryman, 2002) där vi utgått från specifika 
frågeområden. Utifrån dessa frågeområden kunde pedagogerna prata fritt, reflektera och sätta 
ord på sina uppfattningar om samspel och kommunikation. Vid behov ställde vi följdfrågor och 
bad pedagogerna vidareutveckla sina tankar samt ge konkreta exempel. De skriftliga 
sammanfattningarna som pedagogerna fick gav dem möjlighet att reflektera kring sina 
upplevelser i sin verksamhet. Pedagogerna fick även deltagarkontroll genom att få möjlighet att 
komma med synpunkter på sammanfattningarna av deras intervjuer. Flera av pedagogerna har 
uttryckt uppskattning och värdet av att få bli intervjuad och få reflektera utifrån någon annans 
frågor. Trovärdigheten i vår studie har ökat då vi i redovisningen framställer pedagogernas syn 
utan förvrängning på samspel och kommunikation. Vi har varit noga med att få med deras egna 
ord.   

Urval 
Vi kontaktade rektorer och pedagoger inom grundskolor, särskilda undervisningsgrupper och 
särskolor i en kommun i en storstad i Sverige. Vi har intervjuat olika yrkesgrupper av 
pedagoger inom olika verksamheter inom skolan. Verksamheterna var vanlig klass i 
grundskola, särskilda undervisningsgrupper och särskola där vi fick flera olika perspektiv på 
barns samspel och kommunikation. Årskurserna var från förskoleklass till högstadiet. De 
intervjuade pedagogerna var två specialpedagoger som inte arbetade direkt med barngrupp utan 
handledde pedagoger inom skola/förskola, arbetade med verksamhetsutveckling, 
kvalitetsuppföljning, pedagogiska utredningar och träffade även föräldrar. Vi intervjuade även 
en fritidsledare som hade en grundskoleklass och två specialpedagoger som hade särskilda 
undervisningsgrupper. En av de särskilda undervisningsgrupperna var språk- tal- och 
kommunikationsklass och den andra en liten klass för barn med autism. De två förskollärarna 
vi intervjuade arbetade i förskoleklass och i liten klass med inriktning mot språk, tal och 
kommunikation. De särskilda undervisningsgrupperna låg integrerade i grundskolor. En av 
pedagogerna var enhetschef för en specialskola med både grund och särskola och hon arbetade 
direkt med barn. Två speciallärare arbetade i en träningsskola för högstadiebarn med autism. 
De flesta pedagogerna representerade särskilda undervisningsgrupper och särskola. Sju av 
pedagogerna kommer från särskola och särskilda undervisningsgrupper och det har inneburit 
att resultatet beskriver mer om konkreta arbetssätt och material, till exempel sociala berättelser, 
och mindre om allmänna förhållningssätt till barn utan uttalade samspelssvårigheter.  
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Genomförande  
Under hösten 2007 har tio pedagoger inom grundskolan och särskolan intervjuats. Vi 
kontaktade grundskolor, särskolor och särskilda undervisningsgrupper, där det fanns barn som 
hade uttalade svårigheter med samspel och kommunikation. Två av pedagogerna kontaktades 
av oss personligen och åtta pedagoger blev tillfrågade av en ledningsperson på skolorna där de 
arbetade. Efter det att pedagogerna blivit tillfrågade och tackat ja till att bli intervjuade 
kontaktade vi dem per telefon och de fick ett informationsbrev (bilaga 1) om intervjuns syfte 
och innehåll. Innan intervjuerna påbörjades gjorde vi en provintervju av en pedagog i vår 
närhet som arbetade i en särskola.  Resultatet av den blev underlag för att utforma fem 
frågeområden till vår frågeguide (bilaga 2). 

Vid intervjuerna höll en av oss i intervjun och den andra förde stödanteckningar. Syftet med att 
båda två deltog vid alla intervjuer var att vi ville försäkra oss om att få med all information 
som var väsentlig för studien. Intervjuerna genomfördes på platser som pedagogerna själva 
hade valt och utfördes vid samtliga tillfällen i lugna samtalsrum på deras skolor och 
intervjuerna var en timme långa. Intervjuerna spelades in för få med all viktig information. Vid 
två av intervjuerna deltog två pedagoger tillsammans. Två av pedagogerna arbetade nära 
varandra med sina undervisningsgrupper och de andra två arbetade tillsammans i samma 
undervisningsgrupp. Valet att intervjua två pedagogerna tillsammans gjordes av pedagogerna 
själva. Intervjuerna utformades som samtal där pedagogerna inspirerade varandra i sina 
berättelser om barns samspel och kommunikation. Under intervjuerna ställde vi följdfrågor för 
att be pedagogerna utveckla sina berättelser. Vi lyssnade igenom intervjumaterialet enskilt och 
skrev ner det pedagogerna berättat ordagrant, utan att göra tolkningar och sammanfattade 
materialet skriftligt var för sig. Därefter gjorde vi en gemensam skriftlig sammanfattning som 
pedagogerna fick läsa igenom och ha synpunkter på. Fem av pedagogerna kompletterade 
sammanfattningen av sin intervju med synpunkter och korrigeringar. Vi ändrade i 
sammanfattningarna efter pedagogernas önskemål enligt en fenomenologisk ansats som 
fokuserar på varje pedagogs berättelser som den sanna. Vi har återkommit till tre pedagoger 
med frågor för att be dem förtydliga sina berättelser. Pedagogerna har genom dialog med oss 
blivit delaktiga och medaktörer i den här studien. Pedagogerna har gett positiv respons på att få 
berätta om sina upplevelser och uppfattningar om samspel och kommunikation. De har funnit 
det givande att sätta ord på och reflektera över sig själva och hur de ser på samspel och 
kommunikation. 

Enligt Patel & Davison (2003) är det praktiskt att i en kvalitativ undersökning analysera och 
bearbeta intervjumaterialet under tiden det samlats in. När vi bearbetade intervjumaterialet har 
tankar som rör vårt problemområde dykt upp som vi har diskuterat och analyserat. Dessa 
analyser har vi dokumenterat med stödanteckningar. 

Enligt Gunnarsson (2007) har vi enligt en fenomenologisk ansats i resultatet lyft fram olika 
fenomen som framträtt och funnit kluster inom varje fenomen. För att beskriva och förtydliga 
innebörden i varje kluster har vi lyft fram meningsbärande enheter, det vill säga citat. I 
resultatdiskussionen har vi inte lyft fram alla kluster utan de som de flesta pedagogerna varit 
samstämmiga om.   
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Etiska aspekter   

Vi har följt Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav (2002). Alla pedagoger har 
informerats om syftet med studien (informationskravet) och haft möjlighet att tacka nej till att 
ställa upp på att bli intervjuade (samtyckeskravet). Vi har varit noga med att berätta för 
pedagogerna att de i studien inte har redovisats enskilt med information om deras ålder, kön, 
bakgrund eller i vilken skola de tillhör (konfidentialitetskravet). Den här studien är inte avsedd 
för kommersiella ändamål utan är tillgänglig för vetenskapliga syften (nyttjandekravet).   

Bearbetning  
Intervjuerna utgick från frågeområden och efter sammanfattningarna av intervjuerna lyfte vi 
fenomen som pedagogerna hade gemensamt. Dessa fenomen markerades med olikfärgade 
pennor. De fenomen vi fann var  

 

Trygghet 

 

Samspel och kommunikation i verksamheten 

 

Arbetssätt för samspel och kommunikation 

 

Förhållningssätt 

 

Föräldrasamarbete 

Efter att alla fenomen framträtt sammanställde vi ett fenomen i taget från varje 
intervjusammanfattning. Därefter gicks sammanställningen av varje fenomen återigen igenom 
för att finna kluster som hörde samman kring hur pedagogerna talade om varje fenomen.Vi 
klippte ut och klistrade in de tre till fem olika kluster som framkom. Vi lyssnade igenom 
intervjuerna noggrant för att finna meningsbärande enheter. Dessa har noga kontrollerats med 
inspelningarna för att få pedagogernas egna ord men i resultatet har vi gjort grammatiska 
korrigeringar för att det ska bli läsarvänligt.      

Resultat 

I den här studiens resultat har vi valt att inte fokusera på lärarkategorier utan refererar till alla 
informanter som pedagoger. Vi har varit intresserade av olika pedagogers berättelser och har  
ingen intention att göra någon jämförelse i studien mellan hur olika lärarkategorier ser på 
samspel och kommunikation. I vissa fall skriver vi att pedagogerna arbetar med barn som de 
menar har svårt för samspel och kommunikation för att tydliggöra för läsaren.Vi har numrerat 
pedagogerna för att försäkra oss om att referera meningsbärande enheter till korrekt pedagog. I 
resultatet av intervjuerna har vi valt att redovisa fenomen som varit framträdande i deras 
berättelser istället för att använda oss av de frågeområden som finns i frågeguiden. Efter 
resultatet i varje fenomen följer en sammanfattning av de kluster vi funnit.  
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Trygghet   

Alla pedagogerna i studien beskriver hur alla barn behöver känna trygghet för att kunna 
utveckla samspel och kommunikation. Flera pedagoger hävdar att barn måste bli sedda och bli 
bekräftade för att bli trygga. Barnen ska känna att de är omtyckta för det de är. En pedagog 
lyfter fram barns tidiga utveckling och  talar om att redan då barnet föds bekräftas barnet och 
samspelet med omgivningen kan börja. Hon menar att när omgivningen tar i barnet, har 
ögonkontakt och kroppskontakt kommer första bekräftelsen på barnet. Därefter bekräftar 
barnet omgivningen och pedagogen menar att på det här sättet byggs samspelet vidare med 
röst, ögon och händer. Barnet behöver känna att det är någon i ett samspel och kan då själv 
bekräfta andra.  

Barn som inte har erfarenhet av bekräftelse vet inte vad det innebär och kan inte uttrycka sitt behov av 

att bli bekräftad. Då har barnet inte grunden till samspel. 

                                                                       (pedagog två) 

Några pedagoger menar att de ibland får använda både verbalt och icke verbalt språk för att 
bekräfta barnet. Pedagogerna menar att de själva behöver vara medvetna om att finnas till 
hands för att kunna bekräfta barnen. Om det är flera barn som pockar på uppmärksamhet får 
pedagogerna säga ”jag kommer snart tillbaka” Det viktiga är att alla barn blir sedda och 
därmed bekräftade. 

Om det är något barn som inte är trygg med någon får pedagoger  fundera över varför. 

                                                                       (pedagog fyra) 

Några av pedagogerna talar om vikten av att ha en nära dialog mellan vuxna på skolan där 
barnens situation diskuteras. Syftet med en nära dialog är att alla barn ska bli sedda och 
uppmärksammade och därmed bli bekräftade. 

En pedagog trycker på att barn måste känna sig trygga med sin omgivning och kunna vara med 
alla barn. Enligt henne handlar det om att utveckla social kompetens som behövs eftersom barn 
kommer att träffa på nya människor hela livet. Denna pedagog gör lekscheman för barnen. 
Syftet med lekschema är att barnen ska lära sig umgås med alla barn, kunna sitta bredvid 
varandra, inte fastna i roller och därmed bli trygga med varandra. Pedagogen bestämmer vilka 
barn som ska leka tillsammans under veckan och barnen måste våga prova att leka med nya 
kamrater även om de inte blir bästa vänner. Hon menar att barnen inte får säga nej till att prova 
att leka med andra, för om barn kan säga nej till andra barn en gång kan de fortsätta med det 
vecka efter vecka. När barnen har svårt att leka med nya kamrater får pedagogen hjälpa dem att 
samspela med varandra. Enligt två andra pedagoger ger en stark vi- känsla trygghet både hos 
de enskilda barnen och gruppen. 

Närvarande vuxna är ett måste (…) pedagoger behöver vara där för att se till att det blir ett bra 

tillåtande klimat bland barnen, vi jobbar hela tiden för att uppnå att alla barn har en roll och en naturlig 

plats i gruppen. 

                                                                       ( pedagog fyra) 

Flera pedagoger framhåller att genom en nära kontakt med hemmet ges bra förutsättningar för 
trygghet. När alla vuxna runt barnen känner till barnens styrkor och svagheter ställs det krav 
som barnen kan nå upp till. De här pedagogerna talar om att barn som känner att de lyckas nå 
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upp till de krav som ställs stärker sin självkänsla. Pedagogerna menar att barn med stark 
självkänsla blir trygga barn.   

Vad vi vill är att barnen ska känna att de kan lyckas och bygga upp självkänslan 

                                                                         (pedagog åtta) 

Enligt några pedagoger ska den vuxne vara uppmärksam på barnets lust och vilja att upptäcka 
sin miljö, barn ska veta att alla vuxna alltid finns där för dem som stöd så de kan komma och 
tanka trygghet. Om barnen är trygga i sin miljö så vågar de prova och lära sig nya saker och 
utvecklar då sin självkänsla.  

Det är viktigt att som pedagog lägga märke till barnen, visa att du uppmärksammar barnen för det dem 

är och det de gör.                                                                                                    

                                                                          ( pedagog sex) 

Trivselregler för samspel på skolan är något som flera av pedagogerna framhåller som viktiga. 
Pedagogerna menar att reglerna ska vara enkla, positivt formulerade och de ska följas. 
Trivselreglerna ska utformas för att barn ska vara rädda om varandra och sin miljö och barn 
ska veta att syftet med reglerna är till för att alla ska känna sig trygga och må bra.   

Om det kommer upp någonting kan vi prata i hela gruppen om hur barnen tycker man ska vara mot 

varandra. Vi får ständigt lyfta upp de regler som vi har om hur man ska vara i klassrummet.        

                                                                         (pedagog åtta)      

Flera pedagoger lyfter fram att då barn har olika förutsättningar och behov, behövs det ibland 
individuella lösningar för att barnen ska må bra. Trivselregler kan se olika ut för olika barn och 
om alla barns olika behov tillgodoses fungerar samspelet och hela gruppen mår bra.  

En pedagog talar om att det är viktigt att pedagoger har samma mål för ögonen, det vill säga att 
samspelet ska fungera. Hon menar att finns regler för hur barn och pedagoger ska förhålla sig 
mot varandra blir det lättare att samspela. Enligt flera pedagoger är regler till för att lära barn 
om hur samspel ska fungera för många. De menar att det skapar en trygghet för barn att veta 
hur de ska samspela och barnen vågar därmed delta i samspelet.     

Sammanfattning av trygghet 

De kluster vi har funnit kring trygghet är  

 

Bekräftelse 

 

Kunna vara med alla barn 

 

Självkänsla 

 

Regler  

Förutsättningen för att barn ska känna trygghet är enligt alla pedagoger att barnen blir 
bekräftade. Det är den vuxnes ansvar att skapa möten med barnen för att kunna bekräfta alla 
barn. Barn har olika sätt att bli bekräftade på. Genom att vara närvarande med alla barn lär sig 
pedagoger hur barnen vill bli bekräftade och kan skapa möten för att kunna bekräfta. För att 
alla barn ska kunna bli sedda ska alla vuxna kring barnen ha en tät dialog, för att försäkra sig 
om att alla barn blivit uppmärksammade.  
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Två pedagoger menar att barn ska känna tillit till vuxna och kunna vara med alla barn och 
vuxna för att bli trygga i skolan. Det ska vara ett bra tillåtande klimat och alla barn ska ha en 
naturlig plats i gruppen.  

Flera pedagoger hävdar att omgivningen ska ställa krav på barnen som de kan nå upp till för att 
lyckas och utveckla självkänsla. Med en nära kontakt och dialog med hemmet får pedagogen 
information om barnets förmågor och det hjälper pedagogen att ställa rätt krav på barnen.  

För att samspel mellan barn ska fungera poängterar många pedagoger att det måste finnas 
regler för hur man är mot varandra. Det är viktigt med regler för att samspel ska fungera för 
många. Hänsyn måste tas till alla barns olika förutsättningar och individuella regler kan ibland 
behövas för att alla barn ska fungera tillsammans.    

Samspel och kommunikation i verksamheten 
Enligt alla pedagoger är samspel en grundläggande mänsklig förmåga som alla människor 
utvecklar på något sätt. Vidare är de överens om att alla har olika förutsättningar för samspel 
beroende på vilken miljö vi växer upp i, vilka människor vi möter på vägen och vilka våra egna 
förutsättningar för samspel är.   

Samspel och kommunikation har barnen svårt för, det ingår i diagnosen autism. Samspel och 

kommunikation måste ändå till för det går livet ut på, att man är med andra människor. För att kunna 

delta och vara med andra människor måste man lära sig en massa saker som handlar om samspel och 

kommunikation. 

                                                                        (pedagog tio) 

Enligt flera pedagoger har barn med språksvårigheter svårt med samspel och kommunikation. 
En pedagog poängterar att vuxna måste underlätta för barnet, kartlägga barnets situation utifrån 
individ, grupp och organisationsnivå. Pedagogen anser att det ligger i de vuxnas uppdrag att 
underlätta för barn med språksvårigheter. Vidare menar hon att när barn har svårigheter med 
kommunikation är det viktigt att observera hur barnet samspelar, kommunicerar och vilken 
uppmärksamhetsförmåga barnet har. Enligt henne är detta grundläggande mänskliga 
kompetenser som är viktiga för individens fortsatta kommunikativa utveckling. Pedagogen 
berättar att hon i samråd med föräldrar till barn med kommunikativa svårigheter, brukar se över 
hur barnets tidiga samspel sett ut. Hon intresserar sig då för om barnet har kunnat ta 
ögonkontakt, när barnet jollrade, pekade och när språket kom igång. Pedagogen menar att 
talande barn som inte kan ta ögonkontakt har svårt att samspela med andra människor. 

Kan inte barn med tal ta ögonkontakt kan de inte samspela med någon. Ingen lyssnar på barn som inte 

tar ögonkontakt och då blir det inte kommunikation.   

                                                                 (pedagog två)                           

Några pedagoger uttalar att samspel mellan barn kan vara både positivt och negativt. Samspel 
är positivt när barn lyssnar till varandra och när de kan agera tillsammans. Samspel blir 
negativt när ett barn dominerar över andra i leken. Några pedagoger berättar att en del barn har 
svårt att läsa av varandra och att de pratar förbi varandra. Barnen samspelar men enligt 
pedagogerna är det inget direkt samspel ändå. Pedagogerna menar därför att de måste vara med 
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barnen för att styra och visa hur barnen kan göra istället. Andra pedagoger berättar att de 
samtalar med barnen om hur barnen skulle kunna samspela.  

Flera pedagoger talar om att barn kan fastna i olika roller med varandra. Det kan vara roller 
som barnen inte alltid är nöjda med, till exempel dominerande eller pajasroller.  

Pojken söker en pajasroll som han egentligen inte vill ha, fast han är inte medveten om det. Pojken vill 

ha uppmärksamhet och får negativ uppmärksamhet som han köper för det är ändå uppmärksamhet. 

Jag jobbar på att höja pojkens status i klassrummet, han är min medhjälpare. 

                                                                     (pedagog fyra) 

Ofta framhålls i studien att lek är en bra form för samspel där barn lär sig turtagning och 
samarbete på ett lustfyllt sätt. För många barn i några pedagogers verksamheter är turtagning 
väldigt svårt.   

Våra barn har svårt att förstå att någon annan har något annat behov, att någon annan får gå före i kön 

(…) det är sånt vi jobbar med varje dag i alla situationer. 

                                                                   (pedagog sju) 

För barn som inte kan turtagning berättar pedagogerna att de får börja med enkla lekar, till 
exempel ett barn och en pedagog som rullar en boll till varandra. Några pedagoger berättar att 
de spelar spel med barnen vilket är ett lustfyllt sätt för barnen att lära sig samspel.   

Lek är barns arbete, där tränas till exempel turtagande. 

                                                                     (pedagog ett) 

Några pedagoger belyser miljöns betydelse för att utveckla barns samspel och locka barnen till 
lek. Lekmiljön ska utformas så den är anpassad efter barnens utvecklingsnivå. Flera av 
pedagogerna talar om fördelen med att dela upp barn i mindre grupper. Barn som leker i små 
grupper har bra förutsättningar för att träna samspel, turtagning och samarbete. Pedagogerna 
menar att det är lättare för barn att samspela när de inte är så många tillsammans. En pedagog 
talar om att mindre rum inbjuder till spontana lekar i små grupper, till exempel rollekar.  

Alla pedagoger lyfter fram att alla barn tar initiativ till kommunikation. Några pedagoger 
berättar att det kan vara svårt att uppfatta barnets kommunikativa uttryck, det vill säga hur 
barnet kommunicerar. En del barn behöver tid och lugna stunder för att få möjlighet att 
uttrycka sig. Barn kommunicerar på olika sätt och kontakt skapas inte alltid med hjälp av talat 
språk. 

Det kan vara fingerrörelser, en liten nickning. En del barn uttrycker sig med skrik när de inte vill, det 

finns glada skrik, skrik för att få uppmärksamhet från pedagoger.   

                                                      (pedagog sju)                                                   

En pedagog berättar att de filmar barnen i olika situationer för att lära sig tolka barnens 
kommunikativa uttryck och för att se hur barn kommunicerar. Alla pedagogerna menar att det 
är vuxnas ansvar att få kontakt och skapa kommunikation med barnen. Det kan ta tid att få 
kontakt med barn men det gäller att inte ge upp utan arbeta för att hitta sätt för att kunna 
etablera samspel med varje barn.  

Det finns en dörr till alla någonstans, det gäller bara att hitta rätt nyckel till den dörren. Det spelar ingen roll 

vem det är, det finns en nyckel någonstans som gör att jag kan låsa upp dörren (…) det är aldrig för sent.  

                                                                           (pedagog två) 
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En pedagog berättar att hon måste vara medveten om att vänta tills barnen själva uttrycker sig 
för att ge dem utmaningar att utveckla det verbala språket. Hon berättar att när hon har lärt 
känna barnen väl kan hon annars läsa av dem innan de uttrycker sig. 

Det kan behövas lång tid för barn att uttrycka sig och för pedagoger att kunna se vad barnen vill. De 

barnen måste man vänta ut och ge tid.  

                                                              (pedagog sju) 

En pedagog berättar att hon brukar använda sig av rutinsituationer för att samspela och kommunicera 
med barn. Vid en påklädningssituation kan barnet utveckla sin kommunikationsförmåga genom att 
pedagog och barn till exempel talar om kroppen och kläder.    

Några pedagoger menar att barn ska känna att alla vuxna finns på skolan för deras skull, att de finns 
där och lyssnar på dem och att barnen tas på allvar. Saker som pedagoger upplever vara små problem 
kan vara viktiga för barn att samtala om, det barn säger är viktigt och vuxna måste låta barn tala 
färdigt. Barnen ska bli trygga i att samtal med vuxna ger något tillbaka. Då får de positiva modeller 
för samtal, som de kan praktisera på andra barn.   

Sammanfattning av samspel och kommunikation 

De kluster vi har funnit kring samspel och kommunikation är 

 

Olika förutsättningar för samspel 

 

Roller 

 

Lek 

 

Vuxnas ansvar 

 

Samtalsmodeller  

Alla pedagoger menar att samspel är en grundläggande förmåga som alla människor utvecklar. 
En del barn har svårt för samspel på grund av sina biologiska förutsättningar. Det innebär att 
barnen inte klarar samspel utan visst stöd. Pedagoger får kompensera barnens svårigheter 
genom att vara med och visa barnen hur man samspelar.  

Några pedagoger menar att en del barn fastnar i roller som de egentligen inte vill ha men ändå 
accepterar eftersom de blir uppmärksammade. Om pedagoger uppmärksammar kamrater på 
goda sidor hos de barnen kan de få positivare roller i gruppen. 

Lekens betydelse för samspel lyfts fram i resultatet av alla pedagoger. Barn vill och tycker om 
att leka vilket gör leken till ett betydelsefullt sätt att träna turtagning som är en viktig del i att 
kunna samspela med andra. Miljön är en annan aspekt som betonas av några pedagoger och 
den kan utformas så den ger bra förutsättningar till lek. Mindre rum inbjuder till lek i mindre 
grupper som gör det lättare för barn att samspela när de inte har så många att samarbeta med. 
Miljön ska anpassas efter barnens förutsättningar så de inspireras och motiveras till att leka.  

Alla pedagoger utgår ifrån att alla barn tar initiativ till kommunikation. Det är de vuxnas 
ansvar att få kontakt och skapa kommunikation. Barn kommunicerar på olika sätt och det kan 
ta tid att få kontakt. Pedagoger måste ge barnen tid, vänta och inte ge upp i sina försök att 
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förstå barnens kommunikation. Om barnen gör många försök till kommunikation och inte får 
någon respons finns det en risk att de till slut ger upp. 

Positiva modeller för samtal menar några pedagoger att barnen får om vuxna lyssnar på barnen, 
tar dem på allvar och låter barn tala färdigt. För pedagoger innebär det att de ska vara 
närvarande och nyfikna på vad barnen vill säga.  Pedagoger behöver vara medvetna om att ta 
till vara på de tillfällen som ges för att samtala med barnen.     

Arbetssätt för samspel och kommunikation 
Flera av pedagogerna framhåller vikten av att samarbeta mellan grupper på skolan för att 
barnen ska känna att de är en del av en helhet. Pedagogerna utgår vid aktiviteter ihop med 
andra från något som barnen är bra på och tycker är roligt. Det kan vara uppträdanden 
tillsammans med andra barn. Med aktiviteter som till exempel melodifestival får barnen 
möjlighet att träna samarbete. Det är roliga aktiviteter och barnen får välja om de vill vara med. 
En pedagog poängterar att alla barn ska vara med på något sätt och vara nöjda med det. 
Helheten och ett tillåtande klimat är viktigt, ingen får vara utanför.  

Några pedagoger använder sig av samlingar där barnen får träna på att lyssna till varandra och 
själva berätta om något. De här pedagogerna menar att en del barn har svårt att förstå att andra 
vill tala och inte lyssna när de själva vill berätta något. Några pedagoger tydliggör för barnen 
vems tur det är att tala genom att låta den som berättar hålla en papperslapp i handen. När barn 
får samarbeta kring en övning som de tycker är rolig och enkel fungerar givande och tagande.   

Våra barn har svårt att samspela med varandra för de förstår inte varför, varför man ska leka eller prata 

med någon. 

                                                                         (pedagog tre)  

En pedagog menar att det är krav från samhället idag att man ska kunna kommunicera, 
människor behöver vara läs och skrivkunniga för att komma in i dagens samhälle. 

Det är krav i samhället idag på att kunna kommunicera. Kan vi inte det faller vi bort. Därför är förskolan 

och skolan jätteviktig. Där läggs grunden till att barnet blir socialt kompetent och kommunikativ och 

klarar samhället som kräver kommunikation på olika sätt. 

                                                                          (pedagog två)                                    

Några pedagoger berättar att de medvetet arbetar med språk och lästräning. Det gör de på ett 
lustfyllt sätt genom rim och ramsor och genom att barnen är aktiva med sin kropp. När barnen 
är aktiva i sitt lärande blir de delaktiga. Pedagogerna menar att genom det lustfyllda lärandet av 
språket kan barnen lyckas. En pedagog lyfter fram vikten av självförtroende hos barnen för att 
våga kommunicera och utveckla språket. 

Vet inte barn vad bokstäver heter eller hur de låter försvinner självkänsla och självförtroende och man 

når aldrig barnet.   

                                                                           (pedagog fyra) 
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Vikten av att läsa för barnen är något som flera av pedagogerna belyser. De menar att barn ska 
läsa själva och att vuxna ska läsa högt för barnen. Enligt pedagogerna utvecklas barnens 
kommunikativa förmåga med läsning då barnens ordförråd utökas och de förstår 
meningsbyggnader. 

Barn som är trygga vågar prata på, självförtroende är det absolut viktigaste. 

                                                          (pedagog fem) 

Flera av pedagogerna arbetar med emotionell intelligens, EQ1, i sin verksamhet. För de här 
pedagogerna handlar EQ om ett förhållningssätt där barn lär sig sätta namn på sina känslor, 
känna efter hur de mår och varför. En pedagog har ett värderingsstreck där barnen får ställa sig 
i förhållande till något de tycker. Barnen får motivera sin ståndpunkt vilket stärker deras 
självkänsla. Pedagogerna berättar att genom EQ lär sig barnen att sätta gränser för sitt eget 
agerande och vad man tillåter andra att göra mot sig. Genom EQ lär sig barnen att reflektera 
och tänka efter hur de bemöter andra människor. Enligt pedagogerna påverkar barn varandra 
med sina känslouttryck. En pedagog berättar att även vuxna påverkar barnen med hur de 
uppträder mot barn och andra vuxna. Om ett barn till exempel har en dålig dag och ser argt ut 
påverkar det kamraterna negativt. En pedagog nämner att det går att se skillnad på barnen 
högre upp i åldrarna som har haft EQ under hela sin skoltid. De är då mer måna om varandra 
och sin miljö än barn i stort. Det är ett viktigt arbetssätt för att förebygga konflikter.   

Hur tänker jag och hur tänker andra och tänka fram och tillbaka (…) hela tiden EQ. Vad har du gjort på 

rasten och hur blev det? Blev det inte så bra måste man tänka efter.  

                                                                     (pedagog sju) 

En pedagog berättar att hon veckovis arbetar med hemliga kompisar. Pedagogen visar barnen 
vem de ska vara hemlig kompis för. I en dialog med barnen kommer pedagogen på sätt som 
man kan vara en bra kompis på. I slutet på veckan får barnen berätta om de vet vem och hur de 
vet vem det är. De får berätta vad kamraten gjort för dem och sätten får förnyas efterhand. 
Syftet med hemliga kompisar är att barnen ska reflektera över hur man är en bra kamrat. 

Samma pedagog arbetar med pojk- och flickgrupper. Det är smågrupper där barnen får lyfta 
olika frågeställningar som handlar om barnens relationer. Samtalen dokumenteras och följs 
upp. 

Genom samtal menar flera pedagoger att barnen kan reflektera kring händelser. En pedagog 
beskriver det som att man som pedagog ska vara nyfiken, lyssna på och vara närvarande med 
barnen för att kunna samtala och reflektera tillsammans. Några pedagoger beskriver att om 
man är en medveten pedagog kan mycket upptäckas, till exempel konflikter. Genom 
individuella samtal kan flera pedagoger få barn att reflektera. När barn talar om regler kring till 
exempel samspel reflekterar pedagoger och barn kring det.                    

              Genom samtal reflekterar barn och bygger tillit till vuxna. 

                                                                      (pedagog ett) 

                                                

 

1 Enligt Wennberg, B. & Norberg, S. (2007) handlar emotionell intelligens (EQ) om att kunna tolka och förstå sina egna 

känslor för att bättre förstå och tolka andras känslor. 
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Flera pedagoger talar om att barnen vet att andra kan känna på ett annat sätt än vad de själva 
gör, men de kan ha svårt att läsa av andras känslouttryck. De har ofta samtal med barnen om 
hur de haft det på exempelvis rasten. Om någon har blivit ledsen börjar pedagogerna lektionen 
med att reda ut händelsen med barnen. Pedagogerna och barnen har samtal med reflekterande 
frågor över hur det gick till och vad barnen hade kunnat göra istället. 

Utan reflektion lär sig inte barnen någonting, de har ingen aning om varför. Det blir bara en bestraffning 

över något barnet inte har gjort eller insett att det gjort.  

                                                                     (pedagog fyra)   

Några av pedagogerna ställer inte varför-frågor till barnen för de menar att sådana frågor 
ifrågasätter barnen och motiverar dem inte till att uttrycka sig. Barnen har svårt att uttrycka sig 
och för att få barnen att reflektera över sin dag använder en del pedagoger en metod att ställa 
olika så kallade hur frågor till barnen. Om de ställer reflekterande hur-frågor kan barnen hitta 
orden och uppmuntras att kommunicera. Enligt några pedagoger utvecklas barnens intellekt, 
språk och kommunikation genom samtal. 

                  Med reflektioner kommer språket in! 

                                                                       (pedagog sex) 

Många pedagoger påpekar att det är viktigt att barnen i deras verksamhet får möjlighet till 
många olika kommunikativa uttryckssätt. Det kan vara bild, form, dans, sång och rörelse. En 
av pedagogerna berättar om att hon använder sig av så kallad ”Relation Play” för att samspela 
med barnen. Det är en stund med rörelse och musik då pedagog och barn samspelar under 
tystnad. Det är viktigt att rörelserna är enkla så barnen slipper misslyckas. Samspelet blir 
kravlöst när det inte ställs krav på barnen att uttrycka sig verbalt.   

Ett syfte med ”Relation Play” är att barnen får uppleva att de lyckas med kommunikation.                          

                                                                 (pedagog tre) 

Pedagogerna berättar att de arbetar mycket praktiskt och känner att barnen lär sig mer av det än 
att enbart arbeta i böcker, genom att det blir mer lustfyllt.  

Barn kommer ihåg och lär sig när de får jobba praktisk (…) historieboken är bara en del, barnen lär sig 

mer och tycker att det är roligt.   

                                                                   (pedagog sex) 

Flera pedagoger talar om fördelarna med fria ämnen som till exempel slöjd. I slöjden tränar 
barnen på att komma i kontakt med andra vuxna. Arbetsmiljön kräver mer av barnen då de 
arbetar i samma rum och kan se varandra, det gör att slöjd är viktig och bra träning för 
koncentration och samspel på ett roligt sätt för barnen.    

När en pedagog tillsammans med barnen reflekterar över veckan som varit berättar hon att då 
är det slöjd, gymnastik och raster som barnen spontant vill berätta om. Pedagogen antar det 
beror på att det är fria ämnen som barnen upplever vara kravlösa och roliga. Det kravlösa gör 
att barnen slipper misslyckas.  

Om barn ska lära sig något måste skolan vara rolig och barnen känner att de får lyckas. 

                                                                           (pedagog åtta) 
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Flera pedagoger arbetar i verksamheter där de beskriver att barnen har uttalade svårigheter med 
samspel och kommunikation. I dessa verksamheter arbetar pedagogerna med tydliga och 
strukturerade arbetssätt för att lära barnen hur man samspelar och kommunicerar med varandra. 
Några av pedagogerna använder tecken som stöd när de samtalar med barnen. De menar att det 
gör deras egna tal långsammare och kommunikationen blir tydligare för barnen. Till de barn 
som har svårt att förstå muntlig kommunikation använder de här pedagogerna korta meningar. 
En annan pedagog talar om att det är viktigt att vända sig till ett barn i taget då en del barn inte 
kan förstå allmän information. Några pedagoger berättar att barnen i deras verksamheter har 
språksvårigheter och har därför behov av bilder för att göra sig förstådda. Enligt pedagogerna 
är bilder mer konkret för barnen än ord och lättare att kommunicera kring.  Pedagogerna 
berättar att barnen har tydliga arbetsscheman över dagen för att veta vad de ska göra, 
arbetsscheman gör inlärningen visuell och strukturerad för barnen. Varje dag och övning ska 
ha en tydlig början och ett tydligt slut. Några pedagoger beskriver att ett arbetsschema ger 
tydlig information och barnen vet vad som förväntas av dem. 

Arbetsschemat ska ge barnen en upplysning om vad de ska göra. Barnen blir trygga när arbetsschemat 

är en information och kommunikation. 

                                                                                                         (pedagog nio) 

En pedagog berättar att om barnen gör något fel är anledningen nästan alltid ett otydligt 
arbetsschema. Pedagogen menar att det är hennes ansvar att det tydligt framkommer för barnet 
var det ska vara, med vem, vad barnet ska göra, när det ska göras och hur. De här frågorna har 
pedagogen som en checklista i huvudet. Enligt pedagogen finns det alltid en förklaring till 
varför det blir fel för barnet. Hon berättar att förklaringen oftast finns i den vuxnes brist på 
information, när barnen gör något de inte ska göra eller inte förstår beror det oftast på att de 
vuxna är otydliga. 

När vuxna gjort fel märks det på barnen, de gör något de inte ska göra. Då har vi en checklista i 

huvudet (…) oftast ligger felet i hur barnen skulle göra, man hittar felet. Istället för att gå direkt till 

barnen ska den vuxne gå till barnens arbetsschema först. 

                                                                  (pedagog  tre)      

Några pedagoger menar att barnen i deras verksamhet har svårt att ta emot muntlig information 
och använder därför seriesamtal och sociala berättelser2 för att göra inlärningen visuell och 
strukturerad för barnen. De här pedagogerna menar att ju fler sinnen barnen får använda desto 
bättre inlärning blir det för barnen. Det räcker inte med att bara få höra en information. Enligt 
de här pedagogerna utformas de sociala berättelserna alltid individuellt efter varje barns behov 
av att lära in strategier. En pedagog talar om att hon alltid går med anteckningsblock i fickan 
för att kunna skriva berättelser direkt om nya oväntade situationer för barnet uppstår. Samma 
pedagog berättar att hon använder seriesamtal för att lösa konflikter som uppstår för barnen. 
Med seriesamtal menar hon att barnen på ett enkelt och visuellt sätt kan se vad som hänt och 
reflektera över vad de kunde ha gjort istället. Pedagogerna använder sociala berättelser och 
seriesamtal för att lära barnen strategier och hur man beter sig mot andra.   

                                                

 

2 Enligt Lundqvist (2004) är sociala berättelser och seriesamtal ett arbetssätt för barn inom autism som utgår från barnens 

starka visuella förmåga och använder det skrivna språket som är konkret för dessa barn. En social berättelse beskriver en 

speciell situation och en strategi som berättar för barnet hur det ska göra i den speciella situationen.  
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Barn kommer att ha med sig sina svårigheter men kan lära in strategier för framtiden om hur man beter 

sig, kanske inte förstå varför men lära sig hur man ska göra.  

                                                                  (pedagog åtta) 

Ett par pedagoger använder belöningssystem som handlar om att förstärka goda beteenden hos 
barnen. Enligt pedagogerna motiverar belöningssystemet barnen till att kunna samspela med 
andra. De här pedagogerna fokuserar på de beteenden som är bra hos barnen och det dåliga 
uppmärksammas inte alls. Pedagogerna menar att goda beteenden som upprepas blir goda 
vanor och tar bort dåliga beteenden som utbrott och sparkar mot andra. 

Belöningssystem gör barn medvetna om bra beteenden. (…) Man belönar sådant som de redan kan, 

som de nu blir medvetna om, och att det är något bra.  

                                                                        (pedagog åtta) 

Pedagogerna går först igenom regler med barnen och därefter får barnen poäng när de gör 
något bra, det kan vara att inte sparka på ett annat barn som går förbi. Poängen kan sparas ihop 
och lösas in mot något barnen tycker om att göra. Pedagogerna talar om ett barn som de 
upplevde störde sin omgivning med att hela tiden tala om samma saker. Det barnet fick som 
belöning en samtalsstund på sina villkor med en pedagog. De här pedagogerna har 
uppmärksammat att barnen mår bättre när dåliga beteenden försvinner. Belöningssystem är en 
del av och ett komplement till verksamheten. Om pedagogerna ser till det positiva hos barnen 
kan barnen ändra sina beteenden.   

Sammanfattning av arbetssätt för samspel och kommunikation 

De kluster vi har funnit kring arbetssätt för samspel och kommunikation är 

 

Gemensamma aktiviteter 

 

Språklig kompetens 

 

Reflekterande samtal 

 

Praktiska uttryckssätt 

 

Struktur och tydlighet 

 

Belöningssystem 

Barn som deltar i gemensamma aktiviteter, gör saker tillsammans med andra barn menar flera 
pedagoger känner att de är en del av gemenskapen i skolan. För att möjliggöra detta får 
pedagoger organisera aktiviteter och se till att alla strävar mot helheten. Alla barn ska vara med 
och kunna delta på sina egna villkor.  

Flera pedagoger lyfter fram vikten av att ha ett verbalt språk för att kunna kommunicera med 
så många som möjligt. Barn som inte har ett talat språk begränsas i sina möjligheter att 
kommunicera. Därför måste pedagoger arbeta medvetet med språk och läsinlärning. Om barn 
upplever att inlärningen är rolig och de får delta aktivt blir inlärningen mer effektiv.  

Samtal används av många pedagoger för att barnen ska reflektera kring sina känslor och hur de 
ska bemöta andra människor. När barnen blir medvetna om sina egna känslor kan de lättare 
förstå andras känslor och bli bättre på att samspela med andra. Reflekterande frågor får barnen 
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att tänka på hur de kan ändra sitt agerande om det uppstår en konflikt. Barn som har 
språksvårigheter stimuleras till att uttrycka sig och utveckla språket med hjälp av reflekterande 
frågor som får dem att tänka till.  

Några pedagoger berättar att många barn föredrar praktiska ämnen framför teoretiska. Det 
handlar om att barnen har svårt för teoretiska ämnen och ofta misslyckas i sådana situationer. I 
praktiska situationer är kraven inte så höga i förhållande till vad barnen klarar av. Barn har 
behov av fler kommunikativa uttryckssätt som de får använda i praktiska ämnen. När barn får 
arbeta praktiskt och ha roligt strävar de mot samma mål och samarbetet fungerar bra.  

Barn som har svårt att ta emot muntlig information behöver bemötas av pedagoger som 
förtydligar sin kommunikation till barnen, exempelvis talar långsamt och med få ord. Det lyfte 
många pedagoger upp som viktigt. Om pedagoger tydliggör för barnen vad de förväntas göra 
behöver inte barnen uppleva att de inte klarar av saker.  

Några pedagoger menar att vissa barn kommer alltid att ha svårigheter med hur man samspelar 
men barnen kan lära in strategier, så de klarar framtiden. Barnen lär bäst in strategier med 
visuellt stöd, bilder. Bilder följer med barnen och finns till hands när de behöver använda dem 
för att repetera en strategi.      

De barn som enligt några pedagoger har dåliga beteenden gentemot sin omgivning kan genom 
belöningssystem motiveras till goda beteenden och ges därmed bättre förutsättningar till 
samspel. Belöningssystem används konsekvent med barnen eftersom det ger positiva effekter.   

Förhållningssätt  

Alla pedagoger menar att de själva behöver vara medvetna om att de är barnens förebilder för 
hur samspel och kommunikation fungerar. 

De vuxna måste vara tillåtande och de vuxna kan genom att vara en god förebild få barnen dit de vill. 

Vuxna som goda förebilder är A och O. 

                                                                 (pedagog ett)                           

Flera pedagoger berättar att de använder personalmöten och handledningstillfällen för att 
diskutera hur de ska bemöta barnen och hur de kan vara bra förebilder.  

  Förhållningssätt gentemot barnen kan man inte prata för mycket om. 

                                                                   (pedagog åtta) 

En pedagog berättar hur viktigt det är att de vuxna har en naturlig samtalston till varandra. 
Ytterligare en pedagog lyfter fram exempel om hur man som pedagog talar till barnen och med 
varandra. Hon berättar att hon går fram till barnen istället för att ropa när hon vill tala med 
dem. En pedagog lyfter fram att vuxna måste kunna backa och erkänna inför barnen när de gör 
fel. 

Det är viktigt att kunna erkänna när man gjort fel, det kan hända alla. Om pedagoger ger och tar lär sig 

också barnen att ge och ta. 

                                                                       (pedagog fyra)  
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Barn påverkar varandra när de samspelar och blir förebilder för varandra vilket enligt några 
pedagoger betyder att barnen behöver tänka på hur de själva är i samspel med andra. Enligt 
flera pedagoger har barnen i deras verksamhet svårt för samspel och kommunikation. De 
berättar att barnen behöver förebilder för hur andra barn leker och samspelar. Genom att vara 
med en vanlig klass vissa lektioner och gå på fritidsverksamhet berättar pedagogerna att deras 
barn får se olika modeller för samspel och kommunikation. En pedagog berättar att några barn 
i hennes verksamhet inte klarar av vanlig fritidsverksamhet som hon menar har lite struktur och 
där grupperna är stora. Barnen får andra tillfällen, till exempel gemensamma skolaktiviteter, att 
få andra barn som förebilder. 

Det är viktigt att barnen går integrerat på fritids, det är så bra för då får de träffa andra barn och se hur 

de leker (…) barnen kan inte lekkoden, då är det bra att de ser hur andra barn gör.  

                                              (pedagog fem) 

Några pedagoger, som beskriver att barnen i deras verksamheter har svårt med samspel, lyfter 
fram att barnen har representanter i elevråd och kamratstödjargrupper där de får förebilder för 
hur andra barn kommunicerar. Samma pedagoger berättar att barnen i deras verksamheter har 
rast tillsammans med andra barn på skolan. Pedagogerna lyfter fram att raster är bra tillfällen 
att se hur andra barn leker. Enligt flera pedagoger är turtagning en grundläggande förutsättning 
för samspel. Pedagogerna berättar att barnen i deras verksamhet behöver få förebilder hur 
andra barn kan vänta på sin tur. Genom att äta tillsammans med andra barn på skolan får 
barnen flera modeller för turtagning. 

Genom att bara fokusera på det barn är bra på anser flera pedagoger att de kan stärka barnens 
självkänsla och stärka dem inför andra. En pedagog talar om att hon kan ge barn som har en 
negativ framtoning inför andra en mer positiv bild genom att lyfta fram det barnet är bra på. 
Några pedagoger berättar att om de utgår från det barnen är intresserade av motiveras barnen 
till att samspela. 

Det finns alltid någonting barnen tycker om och är bra på (…) det handlar om att hela tiden utgå från det 

positiva. 

                                                                         (pedagog sex)  

Sammanfattning av förhållningssätt 

De kluster vi funnit under förhållningssätt är 

 

Vuxna som förebilder 

 

Barn som förebilder 

 

Barns möjligheter 

En medvetenhet från pedagoger om att de är barnens förebilder menar flera pedagoger skapar 
bra förutsättningar för barnen om hur samspel och kommunikation fungerar. Pedagoger måste 
tänka på hur de samtalar med varandra och barnen eftersom de ger barnen modeller för 
kommunikation. Vuxna kan göra fel och då är det av stor vikt att det finns tillfällen att 
diskutera hur en bra förebild ska vara. Om pedagogerna inför barnen medger när de gör fel 
visas det hur givande och tagande fungerar i samspel med andra.  

När barn samspelar påverkar de varandra och är varandras förebilder. Flera pedagoger menar 
att samspel sker hela tiden när man är tillsammans. Pedagoger bör kontinuerligt tala med 
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barnen om att först tänka på hur de själva är innan de kritiserar en kamrats beteende. För barn 
som har svårt för att samspela är det viktigt med andra barn som förebilder för det ger flera 
samspelsmodeller. Fritidsverksamheten kan vara en stor tillgång när det handlar om att ge 
barnen positiva modeller för hur barn samspelar med varandra. Där uppstår samspel på ett 
naturligt och lustfyllt sätt. Några pedagoger lyfter fram att en del barn har svårt att samspela 
med andra i stora grupper och behöver vara i en liten fritidsgrupp. Det innebär att barnen inte 
får lika många förebilder. Pedagoger får skapa möjligheter för de barnen att se hur andra barn 
samspelar i andra situationer på skolan än fritidsverksamheten.  

Flera pedagoger menar för att motivera barnen till att samspela med andra bör pedagoger 
bygga aktiviteterna på det barnen är bra på och intresserade av. Barn som får visa att de kan 
och lyckas stärker sin självkänsla och vågar ta sin plats i tillvaron. Därför måste pedagoger 
alltid se till barnens möjligheter.    

Föräldrasamarbete  

En pedagog talar om att redan vid första kontakten med föräldrar läggs en grund för samspel 
och kommunikation mellan föräldrar och pedagoger. Hon betonar att hur pedagoger och 
föräldrar samspelar påverkar hur barnet kan samspela och kommunicera i skolan framöver.  
Föräldrar som upplever positivt samspel med pedagogen överför det positiva till barnen.  

Man ska se till helheten hos barn, hem och skola.(…) Samarbete och dialog viktigt. 

                                                                   (pedagog ett) 

Några pedagoger berättar att ibland ringer föräldrar och är förtvivlade för att deras barn inte har 
en bra verksamhet i sin nuvarande skola. Enligt pedagogerna får de möta föräldrarna utifrån de 
förutsättningar de kommer med för att lägga en grund för bra samspel och kommunikation. De 
får börja med många samtal med föräldrarna kring barnet där de går igenom vad som varit 
svårt och bra i barnets tidigare verksamhet. En pedagog poängterar vikten av att fokusera på 
barns behov för att starta upp god kommunikation med föräldrar.  

Allt är samspel och kommunikation, även för vuxna. (…) samspel mellan pedagoger och andra vuxna. 

Om det är bra kommunikation pedagog och andra vuxna emellan mår barnen bra.                               

                                                                      (pedagog fem)   

En pedagog framhöll att när barn inte mår bra i skolan är det viktigt att direkt starta en dialog 
med barnets föräldrar. Då behöver inte problemen bli så stora, för hon menar att det bara kan 
bli bra när hem och skola startar en dialog i ett tidigt skede. 

Om föräldrar kommer och säger att någonting inte stämmer och att det har hänt någonting. Då får man 

tidigt fråga föräldrar och barn vad det är som händer och vad de känner (…) Lägger man lager på lager 

blir det svårarbetat sen.  

                                                                      (pedagog ett) 

Loggböcker använder flera pedagoger i sin kommunikation med föräldrarna. Där kan 
pedagoger och föräldrar informera varandra om barnet. Om det skett något speciellt under 
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dagen har pedagogerna telefonkontakt med föräldrarna. Alla pedagoger var eniga om att det 
behövs kommunikation med föräldrar för att det ska bli bra för barnen.  

I föräldrasamtalen kan vi delge varandra hur vi jobbar med barnet(…)vi ska jobba ungefär likadant med 

barnet för att det ska bli bra. 

                                                                      (pedagog åtta) 

En pedagog berättar att de utformar och planerar sin verksamhet tillsammans med föräldrar. 
Hon menar att information från föräldrar om hur barnen kommunicerar ibland är nödvändig. 
Pedagogen berättar att de tar föräldrarna till hjälp för att tolka barnens signaler.  

Föräldrarna är de som känner sitt barn bäst och har även en annan slags kommunikation med sitt barn  

(jämfört med skolan) 

                                                                          (pedagog sju)  

Sammanfattning av föräldrasamarbete 

De kluster vi funnit kring föräldrasamarbete är 

 

Behov av kommunikation  

 

Tidig dialog 

Flera pedagoger menade att kommunikation med föräldrar påverkar hur samspelet kommer att 
bli mellan barn och pedagog. Det beror på att föräldrar och barn påverkar varandra i sina 
relationer. För pedagoger innebär det att de måste vara lyhörda för föräldrars behov och visa en 
vilja att tillmötesgå dem. Föräldrar behöver vara förvissade om att deras barns behov sätts i 
fokus för att grundlägga god kommunikation. För att möta barnen på bästa sätt behövs 
information från föräldrar om hur barnen behöver bemötas. 

För att barns problem i skolan inte ska bli svårhanterliga menar en pedagog att det gäller att 
starta en tidig dialog med föräldrarna. Annars finns risken att problemen blir så stora att 
pedagoger får svårt att lösa dem.   

Diskussion 

Metoddiskussion  
En alternativ metod till den här intervjustudien hade kunnat vara att observera pedagoger i 
deras verksamheter och själva tolka hur de bemöter och organiserar sin verksamhet för att 
främja samspel och kommunikation. Genom observationer hade resultatet baserats på vår syn 
på pedagogerna och påverkats av vår förförståelse och våra tolkningar.  

I enlighet med en fenomenologisk ansats har det varit bra att ha kvalitativ intervju som metod 
eftersom vi ville få pedagogernas sanna svar på ett fenomen. Patel & Davidson (2003) menar 
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att syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka informantens livsvärld eller uppfattningar 
om ett fenomen.    

Vi har uppmärksammat att det har varit svårt att ha en fenomenologisk ansats. Under 
intervjuerna har vi medvetet försökt sätta vår egen förförståelse i parantes så att pedagogerna 
har kunnat vidareutveckla sina berättelser. Ibland trodde vi att vi förstått vad pedagogerna 
berättade och bad dem inte utveckla. Det kan ha fått till följd att vi har lagt in en egen tolkning 
av vad de berättade. Men vi menar att i och med att vi båda har lyssnat igenom intervjuerna 
enskilt och skrivit ner det pedagogerna beskrivit anser vi att det som har berättats och är 
relevant för vår studie har redovisats i resultatet.    

En jämförande studie hade kunnat visa resultat på om pedagoger bemöter barn på olika sätt 
beroende på verksamhetsform. Genom de kontakter vi fick är urvalet mer fokuserat på 
pedagoger som arbetar i särskolor och särskilda undervisningsgrupper mer än vanlig 
grundskola. Vi har inte heller redovisat skillnader mellan de olika lärarkategorierna utan lyft 
fram vad varje pedagog berättat. Vi menar att för att kunna främja barns samspel och 
kommunikation handlar det mer om pedagogers syn på barns möjligheter än vilken 
lärarkategori pedagogerna tillhör.  

Vid intervjuernas genomförande var det två tillfällen när vi intervjuade två pedagoger 
samtidigt. Innan vi genomförde de här två intervjuerna hade vi funderingar om någon av 
pedagogerna skulle ta mer talutrymme än den andra. Detta skulle ha inneburit ett bortfall av 
erfarenheter från pedagogerna. Båda intervjuerna utvecklades dock till samtal mellan 
pedagogerna och de tillförde varandra nya tankegångar vilket vi menar inte har påverkat deras 
berättelser på ett negativt sätt. 

Resultatdiskussion 

Bekräftelse 

Alla pedagoger framhäver att trygghet är avgörande för att barn ska kunna samspela med 
andra. Stern (2003) menar att barn blir trygga genom bekräftelse från vuxna som ger barnet 
sociala erfarenheter i form av kramar, att bli hållen och sedd. Resultatet visar att bekräftelse är 
nödvändig för utan bekräftelse blir inte barnen trygga. Vissa pedagoger var inte övertygade om 
att alla barn blir sedda och hade behov av att kontrollera med andra vuxna på skolan om det 
fanns barn som glömdes bort. Stern (2003) menar att hur människor bemöter andra beror på 
deras tidigare erfarenheter av möten. Det innebär att pedagogers egna tidigare erfarenheter av 
hur de blivit bemötta påverkar hur de bemöter barn. Det innebär att det finns en risk att inte alla 
barn i skolan möter vuxna som ser och bekräftar dem och det betyder att det blir de vuxnas 
ansvar att organisera möten för alla barn.  

Olika förutsättningar för samspel 

Det framkommer i resultatet att flera pedagoger lyfter fram att barnen har olika förutsättningar 
för samspel beroende på hur människor bemöter dem, i vilken miljö de växer upp i och 
biologiska faktorer. Kylén i Fischbein & Österberg (2003) lyfte fram att människan både är en 
biologisk och psykologisk varelse och påverkas av samspelet mellan miljö och människa. För 
att pedagoger ska kunna bemöta barn efter deras förutsättningar måste de ha kunskap om 
barnens hela situation.  
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Vuxnas ansvar 

Resultatet påvisar att alla pedagoger anser att alla barn tar initiativ till kommunikation och 
några anser att det är de vuxnas ansvar att skapa möten för att få igång och upprätthålla 
kommunikation med barnen. Brodin (1991) menar att människor som finns omkring barnet 
måste vara lyhörda och uppmuntra barn till att kommunicera. I Lpo 94 påtalas de vuxnas 
ansvar kring att utveckla barnens kommunikativa förmåga. Eftersom alla barn har möjligheter 
och förutsättningar att kommunicera gäller det från de vuxnas sida att inte ge upp i försöken att 
få kontakt. Ahlberg (2001) menar att det ligger på oss vuxna att få igång kommunikation med 
alla barn vi möter. Genom att visa intresse för och lyssna på barnen kan de motiveras till 
kommunikation.   

Reflekterande samtal 

Flera pedagoger talar om vikten av reflektion för att barnen ska lära sig sätta ord på sina 
känslor och lättare förstå hur andra känner. Pedagoger som använder reflekterande samtal med 
barnen får barnen medvetna om hur de bemöter andra i sin omgivning. Normell (2002) 
framhåller att genom vägledning av vuxna får barn kunskap om hur man samspelar med andra. 
Dysthe (2003) framhåller också att reflektion utvecklar förmågan att sätta ord på vad man gör. 
Både litteratur och pedagoger framhåller att vuxna behöver använda reflekterande samtal med 
barnen dagligen. För detta krävs det att vuxna har ett förhållningssätt där man är närvarande 
och intresserad av det barnen gör och säger.  

Förebilder 

I resultatet framkommer att de pedagoger som talar om barn som har svårt för att samspela 
lyfter fram vikten av andra barn som förebilder. Barn med svårigheter att samspela behöver 
förebilder i form av andra barn i skolan (Boutot, 2007; Lord, 1998). Utifrån det några av 
pedagogerna har berättat har vi erfarit att en del barn av organisatoriska skäl inte har möjlighet 
att möta många barn att samspela med. Ladberg (2003) lyfter fram att få tillhöra en gemenskap 
är en viktig del för kommunikationsmöjligheter och fler förebilder ger större gemenskap. 
Studien visar att barn i särskilda undervisningsgrupper behöver få tillgång till en mångfald av 
samspelsmodeller och skolan behöver organisera så att de barnen får gå på fritidsverksamhet 
tillsammans med andra barn på skolan.  

Barns möjligheter 

Om pedagoger utgår från barns positiva sidor kan de stärka barnens förmågor till att samspela 
och kommunicera, vilket flera pedagoger lyfter fram. Hundeide (2003) poängterar att om barn 
bemöts utefter vad de inte kan påverkas både vuxnas inställning till barnens möjligheter och 
barnets självuppfattning. Beroende på hur pedagoger bemöter barn och om de utgår från deras 
möjligheter i stället för att se deras svårigheter kan barns samspelsförmåga främjas eller 
hämmas.  

Slutord 

Flera pedagoger lyfter fram att allting handlar om samspel och några säger att de måste 
prioritera att samspelet i skolan fungerar före allt annat. Skogsberg (2006) menade att 
Vygotskij lyfte fram omgivningen som avgörande för en individs utveckling på grund av att vi 
påverkas av sociala faktorer och behöver goda relationer och en stimulerande miljö för att 
utvecklas. Resultatet visar att vuxna och barn påverkar varandra i skolan och om relationen inte 
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är bra får vi inget samspel med barnen. Det gör att vuxna måste fråga sig vad som är viktigast i 
skolan, vilken kompetens de tycker behövs för att klara dagens samhälle. Det betyder att social 
kompetens är viktigare än ämneskunskaper.  

Sammanfattningsvis kan sägas att pedagogerna är samstämmiga om att trygghet är grunden till 
att barn ska kunna utveckla samspel och kommunikation. Mot det som kommit fram i 
bakgrunden stämmer pedagogernas beskrivningar om vikten av bekräftelse väl överens. De är 
också överens om att vuxna ska fokusera på barns positiva sidor. Det har ändå framkommit att 
i en del situationer talas det om barnen med utgångspunkt i vad de har svårt för. När pedagoger 
förutsätter att barn inte kan begränsar de barnens möjligheter att försöka pröva nya situationer.  

Avslutningsvis påvisar resultatet att det ställs krav på pedagoger idag som inte bara handlar om 
teoretiska kunskaper. Det har framkommit att pedagoger måste vara medvetna om sin egen roll 
i hur barns förmåga till samspel och kommunikation utvecklas. Hur vuxna bemöter barn 
påverkar hur barnens förmåga till samspel och kommunikation främjas.    

Fortsatt forskning 
Det har i vår studie framkommit att förutsättningar för samspel påverkas av omgivningen och 
som fortsatt forskning finner vi att en studie om barns syn på samspel och kommunikation 
skulle vara viktig. Det vore relevant att se vilka bemötanden barnen upplever att de får från 
vuxna i skolan.  

Det framkommer i vårt resultat hur viktigt det tidiga samspelet är för barns vidare utveckling. 
Hur ser föräldrar på vikten av samspel? Tas det upp i föräldrautbildningar och på vilket sätt? 
Det vore intressant att intervjua föräldrar och personal på barnavårdscentraler i denna fråga.       
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Bilaga 1                                                                                                         

                   
                          Samspel och kommunikation 
               
                                    

                                                         

Hej!  

Vi är två studerande på Specialpedagogiska programmet på Lärarhögskolan 
i Stockholm. Hösten 2007 gör vi en studie som handlar om pedagogers syn 
på hur de kan främja barns samspel och kommunikation. 
Det är en intervjustudie med tio pedagoger inom grundskolan och 
grundsärskolan, från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi kontaktar även 
särskilda undervisningsgrupper.   

Syftet med den här studien är att beskriva hur pedagoger inom grundskola 
och särskola ser på barns samspel och kommunikation.   
Deltagandet i den här studien är frivillig. Resultaten av intervjuerna 
kommer att sammanställas i en rapport där deltagarna inte går att 
identifiera. Rapporten kommer att finnas på Lärarhögskolan i Stockholm 
för vidare forskning.   

Vid eventuella frågor kontakta :  

Ingeborg Qvist-Eriksson, e-mail: ingeborg.qvist-eriksson@student.lhs.se

 

mobil nr. 070-782 80 90   
Annelie Skönborg, e-mail: annelie.skonborg@student.lhs.se

  

mobil nr. 070-428 53 61 
      
                                     Tack för din medverkan! 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

Bilaga 2  

Syftet med den här studien är att beskriva hur pedagoger inom några 

grundskolor och särskolor bemöter barn och vilka arbetssätt de har för 

att främja samspel och kommunikation.    

Frågeguide kring barns samspel och kommunikation    

 

Yrkesroll / befattning     Skolform    

 

Vad innebär barns samspel och kommunikation för dig?      

 

Vad innebär barns samspel och kommunikation för dig i din 
verksamhet?    

 

Har lärarna i er skola något gemensamt bemötande kring barns 
samspel och kommunikation?   

 

Vilka arbetssätt använder du dig av kring barns samspel och 
kommunikation?   

http://www.lararhogskolan.se
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