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Studiens syfte var att undersöka pedagogers skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd 

och deltagandet i Marte Meo handledning. Studien är en kvalitativ studie med en fenomenografisk 

ansats som bygger på intervjuer med ett antal pedagoger i förskola och skola. De frågeställningar 

som låg till grund för studien var:  

 

1. Vilka skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd förekommer hos pedagoger efter 

deltagande i Marte Meo handledning? 

 

2. På vilka skilda sätt uppfattar nämnda pedagoger den erhållna handledningen i Marte Meo? 

 

Resultatet visar på kvalitativt skilda uppfattningar av studerade fenomen och företeelser. Det 

framgår att pedagogerna har erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd och Marte Meo 

handledning. Innehållet i uppfattningarna berör synsätt på nämnda barn och erhållen 

handledning. Pedagogerna menar bland annat att barn med samspelssvårigheter och utåtagerande 

barn är en speciellt utsatt grupp. Pedagogerna beskriver hur de efter Marte Meo handledning 

konkret kan arbeta med att vara ett utvecklingsstöd för det enskilda barnet.  

Pedagogerna framhåller vidare att de genom Marte Meo handledningen erhållit en 

kunskapsmässig utveckling, inte bara till barn i behov av särskilt stöd utan till alla barn inom 

förskolan och grundskolans tidiga åldrar. De menar att de har fått redskap som utvecklar den 

utvecklingsstödjande dialogen och kunskaper om samspelets betydelse för barn och vuxna i 

verksamheterna.  
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Studies purpose was to investigate teachers´ different conceptions of children with special needs 

and teachers´ conceptions of participation in Marte Meo´s supervising. The study is qualitative 

one with fenomenographic attempt and is based on teachers´interviews. The following questions 

were the ground for the study: 

  

1. Which different conceptions of children with special needs have teachers´  participating 

in Marte Meo?  

  

2. What are different ways to experience Marte Meo`s supervising according to the 

teachers? 

Distinguishing conceptions of the above phenomena are identified. The results of the study show 

that teachers has experienced children with special needs and Marte Meo`s supervising. 

Teachers` views about children with special needs and received supervising affects are contents 

in these different conceptions. Teachers mean that children who has The teachers describe that 

after Marte Meo`s supervising, which can be used as tools, they can work concrete as developing 

support to every child. difficulties in interaction is a special exposed group.  

Teachers point out further that have developed knowledge and proficiency according to all the 

children in pre-school and primary school, not just children with special needs, in their opinions. 

Teachers mean that they have got tools which develop dialog and knowledge about interactions 

importance for children and activities.  



Förord  

 
Nu har flera månaders arbete med vår studie nått sitt slut. Det har varit intressant och lärorikt. Vi 

har fått nya kunskaper och erfarenheter som vi tar med oss i vår fortsatta yrkesroll som 

pedagoger.  

Arbetsfördelningen i vår studie har till största delen varit ett gemensamt arbete men en av oss har 

skrivit texten och tillsammans har vi format meningarna under processen. Detta gjordes för att få 

en helhet och ett sammanhängande dokument. Litteratur, transkriberingsmaterial och 

avhandlingar har varit föremål för utvecklande diskussioner och arbetat med denna studie har 

pågått parallellt, förutom under analysprocessen då vi delade på oss, eftersom arbetet var 

omfattande. En av oss koncentrerade sig på den första frågeställningen och den andra på den 

andra frågeställningen.  

 

Vi vill här passa på att tacka alla som bidragit till att göra denna studie möjlig.  

 

• Först vill vi tacka vår handledare Gunbritt Tornberg för ditt stöd, då du under processens 

gång visat stort engagemang och kunskap inom vårt ämnesområde. 

 

• Heidi Laaksonen på Lundvivegården i Skövde; tack för att du delat med dig av dina 

kunskaper om Marte Meo metoden, inspirerat, get förslag på andra studier och lånat ut 

litteratur om Marte Meo metoden. 

 

• Utan våra respondenters medverkan hade inte denna studie blivit möjlig att genomföra. 

Tack! Genom era beskrivningar av förhållningssättet till barn i behov av särskilt stöd och 

era erfarenheter i samband med Marte Meo metodens handledning hade vi inte fått 

material till vår analys och resultat.  

 

• Specialpedagog Gunbritt Sjögren och Pia Svensson projektledare för forskningsprojektet 

Edvin, Skara Kommun som efter ett uppskattat studiebesök varit behjälpliga med att 

förmedla kontakter med respondenterna. Tack! 

 

• Tack till specialpedagog Elisabeth Westberg, Elevhälsan, Skövde Kommun för att du 

delade med dig av dina kunskaper. Det gav oss ytterligare kunskap om Marte Meo 

metoden som metod och hur den kan användas praktiskt i verksamheterna. 

 

• Fil Dr, leg psykolog, leg psykoterapeut Ulf Axberg; tack för att du så vänligt svarade på 

vårt mail om din avhandling om Marte Meo i skolan för barn med allvarliga 

beteendeproblem.   

 

• Tack till Lena Sherukhina som hjälpte oss med engelska nyckelord och abstract. 

 

 

Helena Thorp och Ingvor Carlsson
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Inledning 
Vår gemensamma yrkesbakgrund baseras på många års erfarenhet av arbete inom kommunal 

förskola och grundskolans tidiga åldrar som barnskötare och förskollärare. Vår erfarenhet säger oss 

att grunden för ett utvecklingsstödjande pedagogiskt arbete bygger på att vi som pedagoger är nära 

barnen genom engagemang som inbjuder till samspel. I våra inledande diskussioner angående 

denna studie fördes vi samman av vårt ömsesidiga intresse för barn i behov av särskilt stöd. Marte 

Meo (MM) är en metod som väckte vårt intresse eftersom den fokuserar på utvecklingsstödjande 

handledning för pedagoger som arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Det vi finner intressant 

med handledningen är att den ses som en möjlighet för pedagoger att få hjälp utifrån av en 

sakkunnig person, exempelvis en specialpedagog, som ser samspelet mellan barn och pedagog från 

ett annat perspektiv; med ”nya ögon” (Hedenbro & Wirtberg, 2000).  

 

Marte Meo metoden är omtalad och även kritiserad som ytlig i vetenskapliga sammanhang och den  

anses också vara i stort behov av teorianknytning och utvärdering (Steinholtz, 2007). Studierna med 

relevans för pedagogiskt arbete i förskola och skola är få av Marte Meo metoden, vilket motiverar 

till vidare studier inom området. Axberg, Hansson, Broberg och Wirtberg (2006) har till exempel 

genomfört en studie som handlar om att pröva och utvärdera metoder för att stödja utåtagerande 

barn. Studien kommer att beskrivas närmare i kapitlet Tidigare forskning.  

 

Föreliggande studies intresse är inte att undersöka effekterna av Marte Meo som en 

utvecklingsstödjande metod i förskola och skola för att förbättra samspelet mellan pedagoger och 

barn i behov av särskilt stöd, utan riktas mot pedagogers uppfattningar om hur barn i behov av 

särskilt stöd utvecklas efter att pedagogerna har deltagit i Marte Meo handledning.  Vi ser vår studie 

som grund för reflektion kring förhållningssättet i mötet med nämnda barn.  

   

Syfte och frågeställningar 

Med ovanstående som utgångspunkt är studiens syfte att undersöka och beskriva pedagogers 

skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och deras uppfattningar av Marte Meo 

handledning efter deltagande i nämnda handledning. Vi vill med studien bidra till kunskap om 

pedagogernas förhållningssätt till barns stödbehov i pedagogisk verksamhet och vänder oss till 

verksamma pedagoger i förskola och skola. För att besvara studiens syfte söker vi svar på 

följande frågor: 

Vilka skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd förekommer hos pedagoger efter 

deltagande i Marte Meo (MM) handledning? 

På vilka skilda sätt uppfattar nämnda pedagoger den erhållna handledningen i Marte Meo? 

Begreppsdefinitioner: Pedagoger som deltagit i denna studie benämns synonymt som respondenter i 

delar av denna studie och dessa personer arbetar som lärare i för - och grundskola. Barn betyder här 

barn i åldersgrupperna fyra till tolv år.  

Begreppet Marte Meo kommer omväxlande att benämnas med förkortningen MM och Marte Meo. 
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Styrdokumentens beskrivning av pedagogernas uppdrag.  

Mot bakgrund av att flera av respondenterna i denna studie hänvisar till läroplanens intentioner och 

för att vi ska få en förståelse för vilka styrdokument som påverkar pedagogerna i deras arbete med 

barn i behov av särskilt stöd, har vi valt att beskriva läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 

(Skolverket, 2010) och läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr 11 

(Skolverket, 2011).  Dessa styrdokument som vi anser vara relevanta för denna studie förmedlar och 

synliggör pedagogens uppdrag inom verksamheterna. En sammanfattning av hur vi tolkar dessa 

styrdokument finns också med i detta avsnitt. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) och Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklass och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska styra den pedagogiska 

verksamheten. De beskriver de mål och riktlinjer, uppdrag och värden som alla inom förskolans- 

och skolans verksamhet ska följa. Ett grundläggande mål i läroplanerna är att alla barn, oavsett 

etnicitet, funktionsnedsättningar och specifika behov ska mötas utifrån sina egna förutsättningar.  

 

I förskolan står ”trivsel, trygghet, utveckling och lärande” (Skolverket, 2010, s. 5) i fokus i den 

pedagogiska verksamheten. Barn som kortvarigt eller permanent har behov av mer stöd än andra 

ska få detta utifrån sina egna givna omständigheter och behov. Pedagogerna förväntas arbeta 

tillsammans för att presentera en god miljö och därigenom bidra till att varje barn ska få erfara 

”utveckling, lek och lärande” (s. 11) men pedagogerna ska också ”särskilt uppmärksamma och 

hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (s.11). Det torde innebära ett 

förhållningssätt som tillgodoser alla barns behov och specifikt de barn som bedöms vara i behov 

av särskilt stöd.  

 

Vidare uttrycker Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) pedagogernas roll på följande sätt: 

 

Förstå och samspela med barnet och få föräldrars förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan 

blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att 

göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (s. 5).  

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet Lgr 11(Skolverket, 2011) betonar 

också det enskilda barnets behov:  

 

Skolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska gagna elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 

språk och kunskaper (s. 8). 

 

Beträffande undervisning och likvärdighet anges följande: 

Skollagen föreskriver att undervisningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oberoende av var i landet den bedrivs. Reglerna för likvärdigheten fastställs genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning betyder inte att undervisningen ska utarbetas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Respekt ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Skolan har ett speciellt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen och kan därför aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 

2011, s. 8). 
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Sammanfattning av våra tankar om styrdokumenten 

Vi anser att pedagoger inom förskolan och skolan arbetar för att anpassa verksamheten till alla 

barn. Det är viktigt att pedagoger kan samspela med barn och föräldrar så att barnets vistelse i 

förskolan och skolan blir en möjlighet för positiv utveckling och ett stöd för barn med 

svårigheter. För att kunna följa läroplanernas mål och riktlinjer anser vi att pedagogen måste ta 

sitt verksamhetsansvar genom att söka kunskap för att få rätta verktyg som på ett anpassat sätt 

stödjer det enskilda barnets utveckling.  

Läroplanen är tydlig om alla barns lika värde och att alla barn ska få den hjälp och stöd som de 

behöver. Detta innebär att förskolechef, arbetslag och varje enskild pedagog måste ta sitt ansvar 

och arbeta utifrån läroplanens mål. Det är viktigt att barnen på förskolan och skolan får möta 

pedagoger som ser varje individs möjligheter och som visar engagemang i samspelet i 

barngruppen och till det enskilda barnet eftersom pedagogens förhållningssätt genom att vara en 

positiv förebild har betydelse för barnets utveckling. 
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Marte Meo 
Vi har intervjuat pedagoger som deltagit i Marte Meo handledning. För att få en förståelse för 

metoden har vi valt att presentera metodens ursprung och dess grundläggande tankar med stöd av 

Hedenbro och Wirtberg (2000).  

Marte Meo - ursprung och grundläggande tankar 

Namnet på metoden kommer från det latinska ordet av egen kraft. Grundaren Maria Aarts 

arbetade på ett behandlingshem för barn i behov av stöd i Holland under 1970-talet och det var 

under denna tid som hon utvecklade metoden. Hennes tanke var att utveckla en samspelsmodell 

och en metod där professionella yrkesgrupper, på ett förståeligt och konkret sätt kan diskutera 

sina kunskaper om barns behov av utvecklingsstöd med föräldrar och andra vuxna i barnets 

närhet. Maria Aarts menar att varje människa har en unik förmåga och kraft till utveckling och 

förändring. M M används som ett redskap för att utveckla ett utvecklingsstödjande samspel 

mellan människor. Genom att filma människors interagerande framvisas både de positiva och de 

negativa dragen i deras samspel. MM handledaren kan synliggöra deras interaktion och fokusera 

på de positiva möten där en god växelverkan sker. Ovan nämnda tillvägagångssätt ger 

pedagogen möjlighet att reflektera över det egna agerandet. MM handledaren ger pedagogen 

respons på de positiva mötena i de filmsekvenser som visas under handledningstillfällena. Dessa 

tillfällen i handledningen kallas för återkopplingsmöten. Syftet med återkopplingsmötena är att 

lyfta fram positiva samspelsmönster för pedagogen som därigenom kan frambringa goda möten 

mellan barn och pedagog i den dagliga verksamheten. 

 

Maria Aart menar att den som arbetar med MM metoden bör vara väl insatt i den och ha 

kännedom om barn, barns utveckling och samspel. Genom att använda de kunskaper som finns 

om det lilla barnet kan man ge lämpligt utvecklingsstöd till barn i behov av särskilt stöd, 

oberoende av barnets ålder. Den normala utvecklingen hos det lilla barnet i samspel med 

föräldrarna utgör en grundläggande bas för samspel vid studier om äldre barns 

samspelssvårigheter. Detta ger förståelse för var barnet befinner sig i sin utveckling och 

därigenom kan barnet ges det stöd som det behöver. Metoden har fått en geografisk spridning då 

den används i bland annat Europa, Asien och Afrika. Enligt Hedenbro och Wirtberg,( 2000) har 

Marte Meo metoden sin teoretiska bas i modern utvecklingspsykologi, det finns också en 

naturlig koppling både till systemteoretisk och interaktionistisk teoribildning.  

Marte Meo metoden - principerna 

MM bygger på åtta principer efter Maria Aarts tankar. Den vuxne utforskar var barnet har sin 

uppmärksamhetsfokus och även vilken förmåga barnet har till egna initiativ. Därefter får barnet 

bekräftelse då den vuxne svarar och lägger till egna reaktioner. Sedan inväntar den vuxne barnets 

sätt att reagera på det egna agerandet. Därpå benämner den vuxne barnets initiativ genom 

kommunikation och känslor som blir bekräftande för barnet. Genom ett positivt ledarskap 

ansvarar den vuxne för interaktionen som formas genom kommunikation, turtagning och en rytm 

som inbjuder barnet att delta i dialogen. Det är av stor vikt att den vuxne bekräftar barnet när det 

visar upp det eftersträvansvärda beteendet, då M M bygger på ett utvecklingsstödjande socialt, 

kommunikativt och empatiskt förhållningssätt. I kommunikationen benämner den vuxne 
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personer, objekt och fenomen i meningsfulla, hanterbara och begripliga samanhang, så att 

barnets möjligheter till att skapa olika perspektiv blir tillgodosedda på ett anpassat sätt.  MM-

principerna blir härigenom en analysmodell och MM används bland annat för att utveckla 

pedagogens förmåga att bemöta barn och att belysa den utvecklingsstödjande kommunikationen 

som gagnar inlärningen i samspelssituationerna (Hedenbro och Wirtberg 2000). 

 

Aarts idéer speglade i andra teoretiska perspektiv och teorier 

Vår utgångspunkt i sökandet efter samspelsteorier där kommunikation och 

utvecklingsstödjande åtgärder lyfts fram i mötet med barn i behov av särskilt stöd har varit att 

få en ökad förståelse för samspelet och betydelsen av kommunikationen bland människor. I 

sökandet efter de teoretiska grundantagandena har vi letat efter perspektiv och teorier som kan 

integreras med MM metodens grundläggande tankar enligt Aarts inventioner.  

Vi har sökt samspelsteorier där kommunikation och utvecklingsstödjande åtgärder lyfts fram i 

mötet med barn i behov av särskilt stöd. Här nedan beskrivs de teorier som vi anser vara 

relevanta för denna studie och på vilka grunder dessa teorier har valts. 

Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv beskriver samspel och samarbete mellan människor. 

Grundläggande för detta perspektiv är hur människor uppfattar sig själva i förhållande till andra, 

eftersom de utvecklas med hjälp av kulturella redskap. Perspektivet belyses nedan av olika 

författare. Smidt (2010) skildrar Vygotskij som den viktigaste nytänkaren i sovjetisk psykologi. 

Han poängterade, enligt Smidt, betydelsen av att pedagogerna ska utbildas så att de använder sig 

av kvalificerade kulturella verktyg. Enligt Vygotskij ”är kulturella redskap de företeelser, tecken 

eller symboler som människor inom olika grupperingar har utvecklat under lång tid som hjälp att 

tänka och reflektera över sina värderingar, idéer, principer och vanor. Kulturella redskap utgörs 

främst av språket men även av sådant som datorer, musik och konst” (tolkad av Smidt, 2010, s. 

25). Kulturella redskap kan alltså vara intellektuella, språkliga och fysiska. Vidare ansåg 

Vygotskij, enligt Smidt (2010), att barn behöver stöd av vuxna som hjälper dem att förstå 

omvärlden. Han poängterade att allt erfarenhetsutbyte som sker mellan människor i sociala 

samspel, oavsett om det gäller barn eller vuxna, är värdefullt. I den sociala inlärningsmodellen 

som Vygotskij utarbetade ansågs ömsesidig påverkan som avgörande för lärande i 

samspelssituationen och kommunikationen som en central del (Smitt, 2010). Även Askland och 

Sataøen (2009) och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att det är av stort 

värde att de vuxna har en dialog och en delaktighet i barnets vardag i för att skapa trygghet och 

tillit hos barnet. Författarna anser att pedagoger och barn uttrycker sina erfarenheter i 

meningsutbyten med varandra.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhåller att pedagogers vardag ofta innebär en 

barngrupp fylld av olika etiska dilemman, där ett varierat stödbehov finns. Författarna poängterar 

”nyttan av” att pedagogerna i sin arbetsgrupp utvärderar och utvecklar de vardagliga 

upplevelserna de haft tillsammans med barnen eftersom detta förfarande både utvecklar 

pedagogernas yrkesprofession och skapar utmaningar och utvecklande meningsfulla 
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sammanhang för barnen. Med sammanhang menar författarna att den vuxne skapar trygghet och 

förståelse hos barnet för vad som händer och när det ska hända. Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2000) och Lindblad och Sahlström (2001) betonar betydelsen av goda 

interaktionsmönster i pedagogiska möten. De belyser också betydelsen av att pedagogerna 

enskilt och i grupp studerar verksamheten med nya ögon. Författare som Carlgren (1999) samt 

Lindblad och Sahlström (2001) poängterar pedagogernas granskning av det egna 

förhållningssättet. Enligt förskolans och skolans läroplaner har pedagogerna alltså uppdraget att 

utvärdera och kritiskt granska sitt eget handlande. Detta medför att den reflekterande pedagogen 

tar ansvar för den egna praktiken och blir en delaktig medlem i pedagoggrupper. God 

interaktionsförmåga skapar utvecklingspotential, oberoende av i vilken miljö de sociala 

sammanhangen sker. Askland och Sataøen (2009) betonar att goda samspelscirklar kan uppstå 

när de vuxna är kunniga på att tolka barnens behov men de påvisar även riskerna som kan uppstå 

när vuxna feltolkar eller inte alls lyssnar på barnens initiativ till samspel, eftersom detta inverkar 

på barnets förmåga att vara en del i samspelet. Författarna menar att en bra grund för utveckling 

av goda samspelscirklar läggs när de vuxna är skickliga att tolka små barns behov. Interaktionen 

är överordnat allt annat och uppkommer i alla situationer där barnet har människor omkring sig.  

 

Säljö (2000) beskriver också ett sociokulturellt perspektiv och utgår från att individen föds in i, 

och utvecklas inom, ramen för samspel med andra människor. Han menar att barnet får 

erfarenheter av sin omvärld tillsammans med andra människor i dess närhet. Dessa medaktörer 

hjälper till att utveckla förståelse för sammanhang i miljön. Vi lär genom att upptäcka, berätta 

om och agera i verkligheten på de sätt som vår kulturella omgivning tillåter och uppmuntrar. Via 

kommunikation i samband med turtagning lär sig barnet grundläggande samspelsregler, samt 

regler för kommunikation och blir därigenom en lärling i sociala samspel som den vuxne leder. 

Säljö menar vidare att omvärlden förtolkas genom lek och andra former av samspel, då barnet 

genom kommunikation och interaktion blir delaktigt i hur människor i dess närhet uppfattar och 

förklarar händelser. Lärandet sker alltså i interaktion med andra människor.  

Salutogent perspektiv 

Det salutogenta perspektivet betonar hälsobringande faktorer som bygger på att hitta 

sammanhang i tillvaron (Antonovsky, 2005). Författaren skapade begreppet Känslan av 

sammanhang (KASAM). Innebörden är att människan kan se sig själv i ett sammanhang och 

därigenom uppleva en meningsfullhet. Hans tankar handlar om att se hela individens livsituation 

och ta hänsyn till den individuella förmågan på många olika nivåer. I detta sammanhang är 

pedagogers teoretiska och erfarenhetsmässiga kunskaper i möten med barn i behov av särskilt 

stöd betydelsefulla, eftersom det handlar om att ta tillvara barnets förmåga att ” med hjälp av 

egen kraft” i samförstånd med andra få utvecklas med hjälp av struktur, anpassade utmaningar 

och emotionellt närvarande vuxna. Antonovsky betonar att individen själv med hjälp och 

medbestämmande kan förändra sin livssituation. Kraften till utveckling hos den enskilde 

påverkas av hur omgivningen förhåller sig till individen som i denna studie avser barn i behov av 

utvecklingsstödjande åtgärder. Hälsans kraft är föränderlig, menar Antonovsky (2005). MM 

metodens grundantagande handlar om att bygga på att bygga på den egna kraften och 

meningsfullheten i ett utvecklingsperspektiv (Hedenbro & Wirtberg, 2000). 
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Utvecklingspsykologiska teorier 

Utvecklingspsykologiska teorier med relevans för vår studie är Bowlbys anknytningsteori och 

Sterns utvecklingspsykologiska teori. Aarts grundtankar om MM bygger på samspel, 

kommunikation och närvarande vuxna. I följande avsnitt kommer likheter mellan de båda 

teorierna och Aarts grundtankar om MM att påvisas.  

 

Anknytningsteori 

Anknytningsteorin kan relateras till Marte Meo metodens tankar, då den framhåller att 

anknytningen ligger som en bas i tolkningen av barnets samspel med sina föräldrar och senare 

med sin omgivning. Avgörande är hur kvaliteten på anknytningen ser ut, då den är 

erfarenhetsgrundande för hur barnet utvecklas i relationer senare i livet eftersom det har visat sig 

att barnet i nära kontakter med andra människor kommer att använda sig av den ursprungliga 

anknytningen som det en gång har upplevt. De anser vidare att fokus i M M arbetet är att skapa 

en trygg och positiv anknytning. Att knyta an är en livsviktig drivkraft som barnet har med sig. 

De erfarenheter som barnet fått från sin tidiga anknytning tillsammans med föräldrarna bidrar till 

barnets relationskompetens, det vill säga hur barnet senare skapar relationer med andra 

människor. När pedagogen iakttar äldre barns samspelssvårigheter kan de problem som finns 

härledas till barnets bristande samspel med föräldrar eller annan vuxen i tidig ålder. Detta ger 

pedagogen en hänvisning om var barnet befinner sig i sin utveckling och härigenom kan han/hon 

få kunskaper om vilket stöd barnet har behov av (Hedenbro och Wirtberg, 2000). 

Författarna Hwang och Nilsson, (2003) tolkar Bowlby och beskriver att spädbarnet har ett 

medfött behov av att söka närhet och kontakt. Av den orsaken att barnets överlevnad är beroende 

av att knyta an till personer i dess närhet har barnet utvecklat en överlevnadsinstinkt och 

använder sig då av medfödda signaler för att locka den vuxne till sig. Bowlby anser, enligt 

författarna, att tidig anknytningsförmåga är livsviktig för alla människor och de upplevelser och 

erfarenheter vi fått som barn påverkar oss under resten av livet. Barn som inte fått knyta an till en 

vuxen person under barndomen kan utveckla emotionella problem. Dagens 

anknytningsteoretiker betonar att det är intensiteten och kvaliteten i samspelet tillsammans med 

sammanhanget, som är de viktigaste faktorerna för att den positiva anknytningen ska komma 

tillstånd. Öhman (2006) och Hwang och Nilsson (2003) menar att den känslomässiga 

anknytningen som uppstår mellan barnet och pedagogen skapar emotionella bindningar genom 

interaktion.  

Sterns teori om självutveckling 

Enligt Sterns utvecklingspsykologiska teori (Brodin och Hyllander, 2008) som fokuserar på 

barnets utveckling från födseln och framåt delas relationskompetenserna in i samvaro, samspel, 

samförstånd, samtal och i sammanhang. Barnets utveckling av självet har fyra faser där den 

första fasen är känslan av ett begynnande själv som finns redan vid födseln. Den andra fasen 

beskriver känslan av kärnsjälvet som utvecklas vid två, tre månaders ålder. Den tredje fasen är 

känslan av det subjektiva självet som uppkommer mellan sju till nio månaders ålder och den 

fjärde fasen beskrivs som känslan av ett verbalt själv och uppkommer vid cirka femton månaders 

ålder. Interaktion är en god grund för utveckling då den tidiga barndomens samspel hjälper 

barnet att bli sig själv, lära känna sig själv och bli tydlig för sig själv och andra. Det är 
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grundläggande för människan att aktivt tolka information, relationer och olika situationer. Detta 

sker genom växelverkan då man bearbetar intryck för att få betydelse och meningsfulla 

sammanhang. På likvärdigt sätt, enligt Steinholtz (2007), går MM metoden ut på ett systematiskt 

sätt se barnet ” där det befinner sig just nu ” i sin utveckling. 

Brodin och Hyllander (2008) beskriver att pedagogen och barnet genom samspelsmönster kan 

utveckla en känslokommunikation som inte endast bygger på verbalt samspel utan också på att 

den vuxne blir en förmedlare av känslor och kroppsspråk, mimik, ögonkontakt och gester.  

Det är grundläggande för barnets utveckling att det finns pedagoger som i vardagliga situationer 

uppmärksammar och tar tillvara barnets kommunikativa initiativförmåga. Interaktionen 

upprättshålls och bidrar till en växelverkan i vilken pedagogens kunskap och medvetenhet 

frambringar samspel. Genom sitt agerande gentemot barnet blir den vuxne en spegelbild. Denna 

handling får en ömsesidig påverkan eftersom den blir en vägvisare till självkänsla, medkänsla 

och social kompetens. Enligt Brodin och Hyllander (2008) bygger Sterns teorier på 

känslomässiga relationer och den mänskliga dialogen skapar en utvecklingspotential för barnets 

självutveckling genom att barnet lär sig att utveckla sin förmåga och bygga upp sin självkänsla i 

gemenskapen med andra.   

 

Juul och Jensen (2009) beskriver relationskompetensens betydelse för barns utveckling och visar 

på värdet av pedagoger som befinner sig i en relation i nära anknytning till barnet. I en 

gemenskap där ett utvecklingsstödjande pedagogiskt arbete ligger till grund för lek och lärande 

mår barnen väl. Miljön avslöjar verksamheten och man känner i rummet om barn får uppleva 

glädje, humor och att de är viktiga och accepterade av omgivningen. I en sådan miljö finns 

relationer där barn upplever omsorg, fostran, utveckling och lärande i en trygg anknytning. 

Författarna poängterar betydelsen av relationer för barns utveckling. I arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd blir pedagogens agerande än mera viktigt eftersom barnet är i en 

beroendeställning till den vuxne. 

Avsaknaden av bekräftelse, delaktighet och brist på meningsfulla sammanhang hos vuxna som 

ibland kanske tappat orken eller inte insett sin delaktighet i barnens utveckling, kan vara 

anledningen till att barn inte leker. Overksamhet och brist på leklust är i sin tur tecken på att 

barnet inte mår bra. Juul och Jensen (2009) betonar att relationer kräver engagemang och därför 

måste pedagogen våga ta ansvar och analysera sin egen roll gentemot barnen. Det är allvarligt 

när barn tappar tron på sig själva, sina kompisar eller vuxna på grund av att vuxna agerar med att 

visa upp sin makt gentemot barnet och därigenom brister i sin omsorg och blir uppfostrare 

istället för en lekande samspelare.  

 

I denna studie är perspektiven och teorierna valda utifrån de normer och värden som 

läroplanerna uttrycker om interaktion och ett medvetet utvecklingsstödjande arbete bland barn i 

förskolan och skolans verksamheter.  Genom att peka på dessa kopplingar synliggörs hur 

pedagoger i meningsskapande dialoger, tillsammans med barnen och gentemot varandra, 

utvecklar kommunikation och interaktion som får betydelser för barns utveckling och lärande. 

Detta är i enlighet med läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) och läroplanen 

för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011). 
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Tidigare forskning  
Nedan beskrivs forskning som gjorts inom området MM och barn i behov av särskilt stöd.  

Forskning med fokus på Marte Meo 

Den forskning och utvärdering som utförts på MM metoden inom socialt behandlingsarbete har 

varit förhållandevis liten, enligt Steinholtz (2007). I skrivande stund, fem år senare, har det 

fortfarande visat sig svårt att hitta aktuell forskning som utgår från pedagogperspektivet på MM 

metoden. Den forskning som hittats är därför ringa.  

En studie av Axberg, Hansson, Broberg och Wirtberg (2006) handlar om MM tillämpad på barn 

med allvarliga beteendeproblem i grundskolans tidiga åldrar. Forskningen bedrevs i en 

skaraborgskommun under en tidsperiod av två år. Den handlar om att pröva och utvärdera 

metoder för att stödja utåtagerande barn.  Syftet med undersökningen var att utveckla och 

utvärdera hållbarheten av långtidseffekterna av MM. Studien visar att det är möjligt att arbeta 

effektivt med allvarliga beteendeproblem i andra sammanhang än i klinisk verksamhet. 

I Hansson, Wirtberg och Axberg (2005) beskrivs hur forskarna försökte hitta redskap för att 

tidigt kunna vidta åtgärder på barn (4-12 år) med utåtagerande beteenden och bekymmersam 

skolsituation. Forskningen ingick som en del i ytterligare ett forskningsprojekt (Axberg 2007). 

Resultatet visar en minskning av beteendeproblemen hos barnen i undersökningsgruppen medan 

det i kontrollgruppen inte sågs någon förändring under tiden undersökningen pågick. Studien 

påvisar att samarbetsmodellen var till hjälp för pedagogerna. Genom denna blev pedagogerna 

mer medvetna om hur de kunde förändra sitt förhållningssätt till barn med svåra 

beteendeproblem och hjälpa dem att utveckla förmågor som bidrog till en bättre livssituation för 

dem både hemma och i skolan.  

Långsiktiga behandlingseffekter har granskats i en FoU-rapport (Hettrel & Lindqvist, 2006) och 

en studie har utförts kring klientens upplevelse av behandlingen (Hettrel, 2006). I två svenska 

avhandlingar förekommer också MM; dels som en behandlingsmetod i socialt behandlingsarbete 

med barn och ungdomar (Axberg 2007), dels som del i ett mätinstrument i ett svenskt 

internationellt forskningsprojekt kallat Familjetriaden (Hedenbro, 2006).  

Steinholtz (2007) beskriver i sin magisteruppsats om en MM terapeuts upplevelser och 

yrkeserfarenheter av metoden i en individuellt inriktad insats till en person med olika sociala 

problem och belyser svårigheterna med att hitta tidigare forskning som handlar om MM. I sin 

studie beskriver hon hur Aarts metod etablerades snabbt på internationell nivå och 

introducerades i Skövde, Sverige 1991 genom Monica Hedenbro och Ingegerd Wirtberg. I 

Skandinavien används MM inom socialt behandlingsarbete och annan klinisk verksamhet med 

barn och ungdomar. Etableringen har inte varit fri från kontroverser eftersom MM inte har 

analyserats vetenskapligt i någon större omfattning. En orsak kan vara att grundaren Maria Aarts 

menar att forskning har risker då metoden ska betraktas som ett praktiskt arbetsverktyg. Hon 

anser också att metoden inte är problemrelaterad utan istället skapar möjligheter. Vidare 

beskriver författaren att många yrkesverksamma efterlyser mer forskning och utvärdering på 

metodens effekter inom socialt behandlingsarbete. Deras argument grundar sig på bristen på   
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”bokstavliga resultat” medan andra anser att metodens bästa redskap är videokameran eftersom 

dess funktioner har en unik kvalitetsgaranti som ger skäliga bevis på att metoden fungerar. 

Metoden har kritiserats inom akademikervärlden som ytlig och i starkt behov av teorikopplingar.  

Samtidigt påtalas metodens komplexitet och unika förmåga att integrera ett flertal teorier. 

Därigenom har metoden fungerat som en brygga i arbetet att med att förankra teori och praktik 

inom socialt behandlingsarbete. (Steinholtz, 2007) 

Skagerberg (2009) betonar att Aarts alltid framhållit att hennes syfte ”inte är att införa en metod 

som utesluter andra utan att klinikern eller pedagogen är fri att integrera metoden i sin vanliga 

praktik ”(Hedenbro & Wirtberg, 2000). Detta har medfört att de yrkesverksamma inom metoden 

och även inom den akademiska världen lidit brist på en teori för MM eftersom metoden 

integrerar ett flertal teorier om praktiskt arbete. 

 

Forskning om barn i behov av särskilt stöd 

Det finns ett ökat engagemang för forskningen om barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. 

Flera forskare har förskjutit sitt perspektiv och istället för att leta svårigheter, problem och 

sjukdomar har deras forskning börjat fokusera på framgångsfaktorer som främjar självkänsla, 

motståndskraft och hälsa. Enligt författaren har forskningen haft betydelse eftersom den bidragit 

till en tydlig förskjutning av begreppet barn i behov av särskilt stöd. Detta har medverkat till att 

läroplanens strävansmål reviderades 1998. Det tidigare synsättet hos verksamma pedagoger och 

forskare var att exkludera barn; man menade att barnet som hade problematiken var ett barn med 

behov av särskilt stöd. (Steinholtz, 2007) 

Även Lutz (2009) anser att förståelsen kring begreppen barn med behov av särskilt stöd och barn 

i behov av särskilt stöd kräver en historisk återblick. Bedömningar av barn i behov av särskilt 

stöd görs på olika sätt och det är olyckligt om detta påverkar ansvarsfrågor och resursfördelning i 

respektive verksamhet på ett sådant sätt att den enskildes behov inte tillgodoses på ett optimalt 

sätt. Ett gemensamt synsätt och en helhetssyn bör vara ett nödvändigt krav. Eftersom begreppen 

över tid framställts av forskare och förvandlats ute i verksamheterna av pedagoger kan en 

förståelse för hur begreppen vuxit fram vara till gagn och skapa större medvetenhet hos 

pedagogerna.  

 

Enligt Lutz (2009), och Abrahamsson och Lauri (2009) skapades uttrycket barn med särskilda 

behov i Barnstugeutredningen från 1972 som bland annat hade sin utgångspunkt i Piagets 

kognitiva teori, det vill säga att ett utvecklingspsykologiskt perspektiv utgjorde grunden för den 

pedagogiska verksamheten. När Socialstyrelsens gav ut Pedagogiska programmet för förskolan 

1987 hade de kognitiva tankegångarna reducerats och betydelsen av påverkansfaktorer i 

omgivningen hade istället blivit framträdande. Barnet ansågs dock fortfarande vara 

problembäraren och de aktuella begreppen förblev barn som behöver särskilt stöd och barn med 

särskilda behov. En attitydförändring kom tillstånd genom att man uppmärksammade att vissa 

barn kunde vara i behov av tillfälligt stöd och att stödbehovet även kunde vara föränderligt. 

Abrahamsson och Lauri (2009) refererar till Sandberg och Norling som menar att ”dessa barn 

inte ska ses som en homogen grupp” (s. 2).  
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Lutz (2009) beskriver i sin avhandling att det är i förarbetet till den dåvarande läroplanen för 

förskolan som både barn med behov av särskilt stöd och barn i behov av särskilt stöd används 

som begrepp. Detta beror på att läroplansförfattarna ville komma ifrån en problemplacering hos 

det enskilda barnet. Det fastslogs att förskolechefens/rektors ansvar är att tillgodose en 

resursfördelning kring behovet av särskilt stöd. Förskjutningen har gått från att handla om att 

problemen och svårigheterna finns hos barnet, till att barnet är i behov av stöd från sin 

omgivning och av denna anledning används numera uttrycket barn i behov av särskilt stöd. 

Ytterligare förändringar kom under nittiotalet då de utvecklingspsykologiska 

begreppsförklaringarna och de neuropsykiatriska diagnoserna lyftes fram. Barn med behov av 

särskilt stöd fick nu en vidare medicinsk/biologisk grund och alltmera frångick man de 

individualpsykologiska teorierna. Trots detta levde begreppet kvar att barn med behov av särskilt 

stöd innebar att det var barnen som hade problematiken och pedagogerna hade som uppgift att 

kompensera barnets problem.  

 

Den specialpedagogiska forskningen berör på samma sätt begreppen integrering och inkludering 

i relation till hur stödet ska ges. Beroende på innebörden i begreppen ges stödet på olika sätt 

(Haug, 1998). Därigenom blir pedagogens roll alltmera betydelsefull i arbetet på förskolan och 

skolan, där barnet oftast är i en beroendeställning. Den vuxne har ansvaret för att barnet 

inkluderas i den befintliga verksamheten (Skolverket, 2010, 2011). Haug (1998) behandlar 

innebörden av begreppet integrering och pekar på en segregerande- och en inkluderande tolkning 

av begreppet, där barnets behov kompenseras med åtgärder och särbehandling respektive där 

barnets rätt till deltagande utifrån sina egna förutsättningar prioriteras. Avhängigt vilken 

innebörd begreppet får i verksamheten förhåller sig pedagoger på olika sätt till sin 

kunskapsförmedling. Författaren binder ihop utgångspunkterna för specialpedagogisk 

verksamhet med skiftande förhållningssätt till begreppen likvärdighet och social rättvisa samt ett 

kompensatoriskt- och ett demokratiskt deltagarperspektiv. Det första perspektivet handlar om att 

alla barn ska få rätt till likvärdig kunskapsförmedling och kompenserande hjälpmedel. Barn i 

behov av särskilt stöd uppnår härmed en likvärdig kunskaps- och färdighetsnivå i jämförelse med 

sina kamrater. Detta fordrar särbehandling och uppfinningsrik nyansering från pedagogerna. Det 

andra perspektivet lägger tonvikten på deltagande och framför krav på inkludering. Alla barn 

som ingår i verksamheten ska uppleva delaktighet och ha utbyte av vistelsen i verksamheten. 

Syftet är inte kompensation utan delaktighet. Barnet ska ha rätt att delta i den sociala 

gemenskapen efter sin egen förmåga. 

 

Även Nilholm (2006) beskriver att under 1990-talet förändrades synen på integrering och 

inkludering. Begreppens betydelser kom att formuleras lite olika då det mötte den praktiska 

skolverksamheten. Inkludering av barnet ses dock som önskvärt. Integrering är helheten och 

inkludering är anpassning till hur delarna är, det vill säga verksamheten ska vara anpassad efter 

barnen som vistas i miljön. Miljön ska planeras utefter barnets olika individuella behov. En 

jämförelse för att förstå skillnaden kan vara att likställa alla individer i verksamheten istället för 

att se de individuella olikheterna. Kadesjö (2011) framhåller att problematiken ligger kvar hos 

barnet men pedagogerna kan omvandla perspektivet och stödja barnet i verksamheten. Först när 

detta sker kan barn med utåtagerande beteendemönster utvecklas och få en anpassad 

lärandemiljö. Kadesjö lyfter fram att barn med koncentrationssvårigheter sällan kan se hur deras 
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beteende påverkar andra och barn i förskoleåldern kan oftast inte se att de har del i konflikter 

som uppstår. Han menar att en grupp förskolebarn ska vägledas av vuxna för att utveckla social-, 

demokratisk- och solidarisk förmåga. Förutsättningarna för att ett barn med 

koncentrationssvårigheter ska accepteras i barngruppen är att pedagogerna har ett stabilt och 

accepterande förhållningssätt. Detta styrks av Axbergs (2007) forskning, som handlar om att 

stödja barn med utåtagerande beteenden via MM metodens principer vilka i sin tur bygger på 

betydelsen av närvaron av en utvecklingsstödjande vuxen. 
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Metod 
I denna studie, som är kvalitativ med en fenomenografisk ansats, har vi använt oss av intervjuer. 

Inom fenomenografin finns en analysmodell i fyra faser. Alexanderson (1994) lyfter fram hur 

denna analysmodell kan se ut. Den första fasen börjar med genomgång av materialet. Fas två 

leder till en analys som i sin tur bildar fas tre där kategorierna visar sig. Slutligen visas studiens 

resultat och detta kallas inom fenomenografin för utfallsrum. 

Intervju 

Studiens syfte är att beskriva pedagogers skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd 

och de skilda uppfattningar pedagogerna har av den erhållna handledningen i Marte Meo. Som 

metod för insamling av data valde vi intervjuer med öppna frågor (se bilaga 1). Fördelarna med 

en intervju med öppna frågor är att respondenterna får möjlighet att, på ett friare sätt, berätta om 

sina tankar om det egna förhållningssättet i arbete med barn i behov av särskilt stöd och sina 

erfarenheter från MM handledning. Kvale (2009) betonar fördelarna med den öppna intervjun 

eftersom den tillfrågade på ett fritt sätt kan utveckla sina tankar. Stukát (2005) menar att 

resultatet från den kvalitativa intervjun måste tolkas och förstås. Ambitionen i studien var att 

undersöka och beskriva skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och MM 

handledning efter deltagandet i nämnda handledning. Nedan beskrivs rekrytering och urval och 

respondenterna presenteras. Vidare redogörs för studiens genomförande, bearbetning och analys, 

de etiska aspekterna samt studiens trovärdighet.  

Rekrytering och urval 

I det inledande arbetet med examensarbetet togs kontakt med Skara kommun, Västra Götalands 

län, eftersom de aktivt arbetar med MM metoden inom förskolans och skolans verksamheter. 

Kommunen ingår i ett Marte Meo-projekt med arbetsnamnet Edvin som pågick under 2009–

2011 i samarbete med forskare vid Lunds universitet. Projektet har finansierats av 

Folkhälsoinstitutet och även Socialstyrelsen. Det bygger på lokal samverkan för att främja barns 

och ungas hälsa. De studier som gjorts i Skara riktar sig mot föräldrastöd och samverkan mellan 

hem, förskola och skola. Resultaten från forskningen redovisas i juni 2013 och kan därför inte 

beskrivas närmare i denna studie.  

Efter mailkontakt med ansvarig projektledare på enheten för stöd och hälsa bokades tid för ett 

studiebesök där även en specialpedagog medverkade. Under detta besök bad vi om hjälp att hitta 

respondenter till denna studie. Frågan framfördes till kommunens skolchef som godkände 

respondenternas medverkan. Med tanke på att forskningen i Skara varit omfattande fanns det ett 

stort antal pedagoger i urvalsgruppen att tillfråga. Rekrytering och urval av de sju pedagoger för 

intervju gjordes av ansvarig projektledare och specialpedagog. Båda har erfarenheter av att vara 

MM handledare. Samtliga sju pedagoger är fortfarande verksamma i förskolans och 

grundskolans tidiga åldrar. Kvale (2009) menar att antalet respondenter bör bestämmas utifrån 

studiens syfte. Eftersom studien undersöker erfarenheter ansåg vi att sju pedagoger var passande. 

Kvale poängterar att antalet respondenter är avgörande för studiens genomförande, ett högt 

respondentantal medför lätt att studien får en omfattning som inte låter sig hanteras. Det är ett 

argument som vi delar med tanke på omfattningen av denna studies transkriberingsmaterial som 

bestod av sju semi/halvstrukturerade intervjuer. 
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Respondenterna 

Nedan presenteras respondenternas bakgrund för att visa vilka tidigare erfarenheter de har av 

MM handledning och barn i behov av särskilt stöd. Fem av de pedagoger som har intervjuats 

arbetar inom förskolans verksamhet och två pedagoger arbetar inom skolans verksamhet.  

 

Gudrun: Utbildad lärare, har sedan 1998 arbetat i skolans verksamhet. Nu arbetar hon med barn i 

årskurs ett. Gudrun har deltagit i handledning för elever med sociala svårigheter. 

Greta: Har arbetat sedan 1988 i kommunens barnomsorg som pedagog. Utbildad barnskötare och 

vidareutbildad till förskollärare. Hon har varit med om MM handledning för barn med sociala 

samspelssvårigheter och anknytningsproblematik.  

Signe: Utbildad lärare för tidigare åldrar sedan fem och ett halvt år och arbetar nu på en förskola. 

Hon har deltagit i MM handledning under två och ett halvt år med barn som har varierat behov av 

utvecklingstödjande åtgärder. 

Helga: Utbildad förskollärare sedan 1983. Helga har deltagit i två fall av MM handledning under ett 

år med barn med anknytningsproblematik och samspelssvårigheter. 

Beata: Förskollärare sedan 2000 och har erfarenheter från både skola, fritidshem och förskola. Hon 

har erfarenheter av två MM handledningar, den ena som deltagare i arbetslag 2003 och den andra 

som aktiv deltagare med handledning. Beata var från början med i vår pilotstudie men eftersom vi 

tyckte att hennes svar var relevanta för studien valde vi att ta med henne i vår huvudstudie som en 

av våra respondenter. 

Vendela: Utbildad förskollärare sedan 25 år. Hon har gått en påbyggnadskurs om 20 hp, Språk och 

kommunikation, för några år sedan och hon har även arbetat med barn i behov av särskilt stöd inom 

språk. Vendela har deltagit i MM handledningen och arbetat med barn med språkliga svårigheter 

och samspelsproblematik.  

Dagmar: Utbildad förskollärare, lång erfarenhet av arbete inom skolans verksamhet och med lokal 

behörighet som lärare upp till år tre. Hon har också bland annat studerat inom lärarlyftet Läs och 

Skrivinlärning. Hon har erfarenhet av två MM handledningar med barn som har utåtagerande 

problematik och samspelssvårigheter.  

 

Forskningsetik 

Det är av stor vikt att slå vakt om pedagogernas rätt till konfidentialitet då de deltar i en studie. 

Patel och Davidsson (2003) anser att respondenterna måste avidentifieras så att deras integritet 

skyddas. Stukát (2005) redogör för de fyra krav och rekommendationer som har ställts av 

Humanistisk Samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) med hänsyn till gällande etiska 

krav för vetenskapliga studier. Nedan beskrivs hur Vetenskapsrådets (2010) etikregler har 

uppfyllts i vår studie:  
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Informationskravet 

Alla som deltar i studien ska informeras om studiens syfte och tillvägagångssätt, att deltagandet 

är frivilligt och hur resultatet kommer att presenteras och användas.  Respondenten har sin fulla 

rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Respondenterna i studien kontaktades per telefon 

och i samtalet informerades de om deras rättigheter, hur intervjun skulle gå till och att diktafon 

skulle användas vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet 

Enligt Stukát (2005) måste forskaren få medgivande från respondenterna att de vill delta i 

studien. De har rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. De 

ska kunna avbryta sin medverkan utan negativa följder. Respondenterna och deras chefer gav sitt 

medgivande till medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet 

Det är viktigt att hänsyn tas till respondenternas anonymitet. Respondenten ska vara införstådd 

med att all datainsamling behandlas konfidentiellt och att privat data som kan identifiera 

personen inte redovisas. Detta uppfylldes genom att de inspelade intervjuerna raderas efter att 

studien presenterats och godkänts. De medverkande respondenternas erfarenhetsutbyte har 

behandlats med respekt för att skydda deras identitet i denna studie. Detta skedde genom att de 

alla fick fiktiva namn, något som de också blev informerade om.  

Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att materialet endast får användas i forskningssyfte. Det blev beskrivet för 

respondenterna att det insamlade datamaterialet endast var till för att få fram underlag till denna 

studie. Efter att studiens blivit färdigställd kommer allt insamlat datamaterial att raderas. 

Genomförande 

För att undersöka intervjufrågornas hållbarhet genomfördes, som vi har nämnt ovan, en 

pilotstudie. Vid intervjutillfället prövades de öppna frågorna (se bilaga 2). Frågorna gav oss 

relevanta svar, därför ändrades inte frågorna inför de andra intervjuerna. De intervjufrågor som 

ingick i pilotstudien användes således i sin helhet i huvudstudien. 

Efter att studiens respondenter godkänts av ansvariga på kommunen, togs alltså den första 

kontakten via telefon. I samband med telefonsamtalen berättade vi om oss själva och om studiens 

syfte. Därefter beskrev vi hur intervjun skulle genomföras och att vi skulle spela in intervjun 

med hjälp av diktafon. Vid detta telefonsamtal informerades också om vilka rättigheter 

pedagogerna har under studiens genomförande enligt (HSFR) (SOU 1994:4;Vetenskapsrådet, 

2010).  

Efter att pedagogerna gav sitt tillstånd till en intervju bestämde vi datum, tid och plats för att 

genomföra intervjuerna. Vi meddelade att intervjuerna skulle ta cirka fyrtio minuter. Samtliga 

respondenter önskade få göra intervjuerna i anslutning till arbetsdagens slut. Användandet av 
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diktafon gav oss utrymme att koncentrera oss på respondenternas svar. Den av oss som inte 

intervjuade tog ansvar för inspelningstekniken.  

Trovärdighet/tillförlitlighet 

Nedan redovisas studiens trovärdighet/tillförlitlighet och generaliserbarhet. Vi anser att våra 

intervjufrågor var utformade på ett sådant sätt att de är tillförlitliga och relevanta till studiens 

syfte då vi vid intervjutillfället fick tydliga svar på våra frågor. Intentionen har varit att använda 

öppna intervjufrågor. Därigenom har respondenterna fått möjlighet att berätta om sina 

erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd och om handledning utifrån MM metoden.  

 

Stukát (2005) beskriver några tillförlitlighetsbrister som kan uppstå i en kvalitativt inriktad 

studie. Reliabilitetsbristerna kan vara feltolkning av frågor, yttre störningar under intervjun, 

respondentens aktuella fysiska och psykiska status eller att intervjuaren transkriberar fel. Alla 

intervjuer spelades in, lyssnades på vid ett flertal tillfällen och transkriberades ordagrant med 

pauser, skratt, hummanden, etc. för att få ett grundligt och uttömmande underlag till 

analysarbetet. Kvale (2009) poängterar att när kvalitativa intervjuer används bör det beaktas att 

intervjuarens egna verbala och kroppsliga reaktioner kan fungera som positiva eller negativa 

förstärkare och kan inverka på svaren. En ledande fråga eller omformulerad fråga kan påverka 

respondenten eftersom den kan begränsa möjligheterna till reflekterande svar. Stor möda har 

lagts ned på att ställa sådana frågor som gett utrymme till respondenterna att själva utveckla sina 

tankar och erfarenheter. Det är också viktigt att bearbetningen i analysprocessen granskas 

kritiskt. Att vi har varit två vid analysen av intervjumaterialet ser vi, med tanke på detta, som en 

kvalitetsaspekt. Genom att synliggöra och framställa resultaten i denna studie så öppet som 

möjligt kan läsaren bilda sig en egen uppfattning om pedagogernas erfarenheter av denna studies 

frågeområden. Kvale (2009), anser att intervjuaren är forskningsverktyget och bör därför vara 

kunnig på studiens område. Denna person behöver också ha språkkänsla för att leda 

kommunikationen i intervjun vidare, så att respondentens kunskaper lyfts fram.  

 

Stukát (2005), beskriver generaliserbarhet och pekar på vikten av att diskutera för vem resultaten 

gäller. Han beskriver att en för liten undersökningsgrupp kan påverka generaliserbarheten. Med 

hänsyn till studiens storlek och att sju pedagoger ansågs vara ett rimligt antal pedagoger att 

intervjua kan studien ändå anses bidra till generell kunskap inom ämnesområdet.  

Analys 

I det fenomenografiska analysarbetet utgår man från andra ordningens perspektiv. Alexandersson 

(1994) beskriver andra ordningens perspektiv som omfattar vad någonting uppfattas vara och 

beskriver hur någonting upplevs av en individ, oberoende om det är sant eller falskt. Larsson 

(1986) beskriver hur man under analysarbetet måste läsa materialet noggrant och reflektera i 

flera led för att kunna uppfatta de variationer och uppfattningar som finns i materialet. 

Kategorierna som framkommer måste granskas kritiskt. Letandet efter likheter och skillnader 

pågår i flera steg. Marton och Booth (1997) menar att en fenomenografisk beskrivningskategori 

måste uppfylla följande tre kriterier, något som vi i vårt analysarbete har beaktat. 
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1. Var kategori måste väl avgränsat beskriva något om ett specifikt sätt att erfara ett 

fenomen. 

2. Kategorierna måste relatera till varandra på ett logiskt och gärna hierarkiskt sätt. 

3. Kategorierna bör vara så få som möjligt för att belysa den kritiska variationen i 

undersökningen.  

I vårt analysarbete av det insamlade materialet använde vi oss av den fenomenografiska 

analysens fyra faser som beskrivs av Alexandersson (1994): 

Fas 1. Bekanta sig med data och etablera helhetsintryck. 

Genom att lyssna på inspelningarna och läsa transkriberingarna ett flertal gånger fick vi ett 

helhetsintryck av intervjumaterialet. Vi sammanställde svaren under respektive frågeområde. 

 

Fas 2. Uppmärksamma likheter och skillnader i respondenternas utsagor. 

Vi sorterade i texten för att hitta mönster. Likheter och skillnader i utsagornas förståelse av 

studiens frågeområden och därmed fenomen samt företeelse uppmärksammades. Likvärdiga 

uttalanden samlades under rubriker för att kunna kategoriseras 

 

Fas 3. Kategorisera respondenternas utsagor i beskrivningskategorier. När vi analyserat och 

tolkat uppfattningarna framkommer beskrivningskategorier och utfallsrum. Inom utfallsrummets 

uppfattning Barn med problematik som behöver åtgärdas kom vi fram till 

beskrivningskategorierna: Barn med samspelssvårigheter, Funktionshinder med fysisk 

nedsättning, Barn med inlärningssvårigheter, språksvaga och flerspråkiga barn. Inom 

utfallsrummets uppfattning om Barn i en anpassad lärandemiljö kom vi fram till 

beskrivningskategorierna: Barngruppens storlek, Personaltäthet, Pedagogens ansvar och 

Förskolechef/Rektors ansvar. Inom utfallsrummets uppfattning Alla barn i förskolan fann vi inga 

beskrivningskategorier.  

 

Inom utfallsrummets uppfattning om Bekräftelsegivande handledning fann vi inga 

beskrivningskategorier. Inom utfallsrummets uppfattning om Medvetenhetshöjande handledning 

kom vi fram till beskrivningskategorierna: Barns behov av utvecklingsstödjande kommunikation 

och Vuxnas ansvar och möjligheter att påverka dessa, Samspelets betydelse, Nytta för alla barn 

till ett utvecklingsstödjande förhållningssätt. Inom utfallsrummets uppfattning om 

kunskapsutvecklande handledning kom vi fram till beskrivningskategorierna: Utveckling i 

yrkesrollen, Arbetslagets utveckling och Ömsesidig utveckling för pedagog-barn. 

 

Fas 4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.  

Genom de utfallsrum vi fått fram analyserar vi hur uppfattningarna förhåller sig till varandra. Vi 

kom fram till att uppfattningarna rangordnas och bildar ett hierarkiskt kategorisystem.  

I denna studies fenomenografiska analys har vi utgått från ett pedagogperspektiv. 
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Resultat  
För att tydliggöra vårt resultat delas det upp i följande två delar, Pedagogers uppfattningar av 

barn i behov av särskilt stöd och Pedagogers erfarenheter av MM handledning. 

Pedagogers uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd 

I följande avsnitt redovisas respondenternas svar på frågeställning ett. Det är viktigt att komma 

ihåg att respondenternas uppfattningar i denna studie redovisas utifrån ett pedagogperspektiv. 

Frågeställning ett: 

• Vilka skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd förekommer hos pedagoger 

efter deltagande i Marte Meo handledning? 

 

Resultatet redovisas med stöd av följande rubriker: Barn med problematik som behöver 

åtgärdas, Barn i en anpassad lärandemiljö och Alla barn i förskolan och skolan.  

I kategorin Barn med en problematik som behöver åtgärdas återfinns uppfattningar om att barn i 

behov av särskilt stöd har en problematik som förskolans/grundskolan behöver åtgärda. Bland 

pedagogerna finns varierande uppfattningar om vad som kännetecknar ett barn i behov av 

särskilt stöd. De har också varierande uppfattningar om hur denna problematik behöver åtgärdas. 

Vi redovisar uppfattningar från transkriberingsmaterialet. I resultatet förekommer olika 

respondenters citat som får representera urvalsgruppens uppfattningar.  Utsagorna har delats in i 

beskrivningskategorierna:  

1. Barn med samspelssvårigheter  

2. Funktionshinder med fysisk nedsättning hos barn 

3. Barn med inlärningssvårigheter 

4. Språksvaga och flerspråkiga barn 

 

Barn med samspelssvårigheter 

En gemensam uppfattning är att barn med samspelsproblematik kan definieras som barn i behov 

av särskilt stöd.  

Uppfattningen beskrivs bland annat genom att pedagogerna lyfter fram att denna barngrupp har 

ett behov av gott samspel, kommunikation och utvecklingsstödjande åtgärder för att stärka och 

utveckla en positiv självkänsla hos barnen och uppnå en större delaktighet i barngruppen. 

Pedagogerna anser att deras egen roll som anknytningspersoner blir allt mera viktig. 

De oftast missförstår, de hinner inte se samspel mellan de andra barnen, o då blir det massa med 

tråkigheter, barn som inte kommer in i leken av olika orsaker de behöver ju också stöd. (Gudrun).  

Det är barn som behöver en utvecklingsstödjande miljö som hjälper dem att ledas framåt. Stöd att få 

kompisar, stöd att komma in i leken och stöd att våga ta för sig är ju de där barnen som lätt 

förvinner i ett hörn. (Helga). 

 Det är ett ganska tufft arbete att få barn att förstå att det är vi tillsammans och alla ska få trivas och 

få bli delaktiga. Att få vara med i leken och att känna sig trygg för det handlar ju mycket om att 



19 

 

samspela och då går det ju inte att någon eller några styr. Där har vi lite grann att bita i, samspel och 

turtagning och att kunna samvara med andra helt enkelt. Å det blir bara fler och fler barn som 

behöver få stöd med samspelet. (Vendela) 

Gemensamt för pedagogerna är också att de uttrycker en oro för barn med samspelsproblematik i 

kamratrelationerna. 

Barn som har sociala handikapp å de får aldrig assistent, deras handikapp som oftast är svårast att 

komma till rätta med. (Gudrun).  

Det är barn som behöver få lite mera för att få lika mycket som alla andra. (Greta).  

De är barn som har svårigheter med sociala kontakter, oroliga barn som behöver hjälp att hitta 

lugnet i barngruppen, rörliga barn som måste få utlopp för sin rörlighet, behöver stöttning i det 

sociala samspelet. (Signe).  

Det visade sig i utsagorna att samma pedagog kunde ha en varierande uppfattning om samma 

fråga och att pedagogen växelvis svarade utifrån barngruppsperspektivet och utifrån ett enskilt 

barns perspektiv.  

Det är viktigt att pedagoger hjälper till att fånga upp barnen genom tidiga insatser. Då risken att de 

kommer bli utsatta senare i livet eller mår dåligt redan nu innan de går för långt och någon mår jätte, 

jätte dåligt. ( Signe) 

 

Funktionshinder med fysisk nedsättning hos barn 

En uppfattning är att barn med funktionshinder med fysisk nedsättning är en barngrupp med en 

problematik att åtgärda. Pedagogerna beskriver att de har en allmän erfarenhet av att barn som 

tillhör denna grupp automatiskt är barn i behov av särskilt stöd. Flera uttrycker att barnen finns i 

barngrupperna men att det oftast finns med en resursperson som stödåtgärd eftersom barnet har 

fått en medicinsk diagnos. Ansvaret för barnen med medicinsk diagnos vilar på denna person, 

men också på pedagogen.  

Jag har mött barn med fysiska handikapp, de får väldigt lätt assistent. Då tänker ju inte jag på de 

barnen som ska få en resurs utan de är ju även de som jag själv som lärare ska tänka på att stötta av 

olika anledningar. (Dagmar).  

Jag tänker på barn med både många fysiska och sociala handikapp. Å sen så ser man ju på skolan här 

barn som har sociala svårigheter som inte får resurser till att vara en extra vuxen bredvid. Å då är det 

ju jättesvårt.  Då gråter vi nästan tårar här för då känner vi att det finns så mycket att göra men vi kan 

inte dela på oss som vuxna. ( Gudrun) 

 

Det fanns också en annan uppfattning i utsagorna och utifrån denna tolkade vi att pedagogerna 

ser på dessa barn utifrån ett annat perspektiv.     

De är nog mycket mer att barnen behöver stöttningen i att klara av de stora barngrupperna lite mera. 

De måste mera bli trygga i sig själva. Det upplever jag ganska mycket. (Helga) 



20 

 

Barn med inlärningssvårigheter  

I intervjumaterialet framkommer åsikten att barn med inlärningssvårigheter är en grupp av barn 

med en problematik att åtgärda.  Barnen upplevs ha en problematik som skiljer sig från övriga 

barn i gruppen.  

Barn som behöver mera tid på sig och göra saker på andra sätt för att nå sina mål. (Gudrun). 

Det kan vara barn som har svårt att komma igång med att lära sig läsa och skriva. (Dagmar). 

Barnen som inte riktigt hajar eller hänger med.  (Vendela) 

 

Språksvaga och flerspråkiga barn 

Tre av respondenterna lyfte fram uppfattningar i intervjumaterialet om att språksvaga och 

flerspråkiga barn är en grupp av barn med en problematik att åtgärda. De beskriver en oro för 

dessa barn och en frustration över att inte hinna med att åtgärda deras problematik:   

Det är frustrerande att tiden till arbetet med språkbarnen saknas. (Vendela) 

Det visade sig att samma pedagog hade olika perspektiv på språksvaga och flerspråkiga barn. Här belyses detta 

utifrån de tolkningar vi gjort av Vendelas utsagor. 

Språkliga behov känner man ju (tystnad) det märks ju att de inte riktigt förstår och hänger med. 

Därför att de gärna tar till handgemäng genom att slå till sin kompis när de eller deras kompis inte 

förstår och det märker man ju så tydligt när inte orden hänger med eller inte kan förklara sig då 

kommer ilska, frustration och man väljer att bli förbannad istället. Å det här är ganska tydligt hos de 

här språkbarnen som är tvåspråkiga om jag säger så. (Vendela).  

Jag tänker på att vara tydlig och inte ställa så många frågor då det ställer krav på barnen och det är 

inte utvecklingsstödjande. ( Greta) 

En pedagog kan särskiljas då vi uppfattar att denna pedagog letar nyskapande lösningar för att 

hitta utvecklingsstödjande åtgärder för den ovannämnda gruppen.   

Jag tänker att alla barnen ska få lättare att förstå varandra. Man kanske inte kan säga bil men kan 

göra tecknet för bil och då förstår de andra och sedan har vi även haft en språkpedagog som 

förstärkning, men de har vi inte nu, då det är nedskärningar. (Signe) 

 

Barn i en anpassad lärandemiljö  

Kategorin Barn i en anpassad lärandemiljö karaktäriseras av synen att barn i behov av särskilt 

stöd finns i en lärandemiljö som framskapar problem. Barnet äger inte problemet. Pedagogernas 

fokus ligger istället på den verksamhet som de utformar. Barnets behov ska mötas utifrån sina 

förutsättningar och verksamheten i förskolan/skolan ska anpassas så att alla barn får utvecklas 

optimalt. 

Det är inte fel på barnen utan hur vi gör som pedagoger för att stödja detta barn till optimal 

utveckling. Det är pedagogernas ansvar att utforma verksamheten så att barnen kan få en bra dag. 

(Beata). 
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De behöver en utvecklingsstödjande miljö som hjälper dem att ledas framåt. (Helga)  

Pedagogerna har skilda uppfattningar om vilka aspekter i lärandemiljön som kan skapa problem 

hos barnen och således skapa barn i behov av särskilt stöd. Vid analys av materialet har fyra 

beskrivningskategorier av skilda uppfattningar kunnat identifieras:  

1. Barngruppernas storlek 

2. Personaltäthet 

3. Pedagogens ansvar att identifiera barnens behov och att möta dessa 

4. Andra aktörer inom verksamheten 

 

Barngruppens storlek 

Flera uppfattningar finns i utsagorna som uppmärksammar att barngruppens storlek är en aspekt i 

lärandemiljön som kan skapa problem och svårigheter hos barn. Pedagogerna beskriver oro över 

de stora barngrupperna och menar att detta skapar stress hos barn och att det kan vara en orsak 

till att många barn har behov av extra stöd.  

Jag tänker att barn behöver stöttningen för att klara av de stora barngrupperna. (Helga).  

Allt ska ju göras i befintlig barngrupp tycker ju organisationen då, men det funkar ju inte riktigt så. 

Jag tänker att de stora barngrupperna vi har är att antalet barn ökar. För det är ju så att det aldrig blir 

något år då man inte har ett eller flera barn i gruppen som har behov av något och det känns som om 

de bara blir fler och fler. Om de nu beror på vårat samhälle att leva eller att (tystnad) ja, har funderat 

på det här om det är stress å (tystnad) om de kan vara i de här med att ha kvalitetstid med sina barn 

eller vad beror det på. ( Vendela) 

Det gäller att hitta lösningar som ska fungera och det skulle ju tas mera hänsyn till barngruppens 

storlek (tyst) och då titta på vilken barngrupp har ni och hur ser det ut. ( Beata) 

Personaltäthet 

Respondenternas svar beträffande brister i personaltätheten uppvisar stor enighet. Deras utsagor 

visar att denna brist är en aspekt i lärandemiljön som kan skapa problem hos barn. Deras 

uttalanden utgår bland annat från att det handlar om ”svårigheter med att få tillräckligt med tid 

att individanpassa” och att det råder brist på resurser.  

Så det tycker jag känns frustrerande. Om man inte räcker till för att göra det, då känns det som att vi 

sviker barnen. Oftast är det ju det stökigaste barnet man fokuserar på för att få lugn och de andra får 

på något sätt (suck) hemskt att säga så här, klara sig själva för du måste fokusera på det här barnet 

för att hela situationen ska bli så positiv som möjligt. (Vendela) 

Jag tänker på det ansvar som finns på ansvarspedagogen och allt arbete som utförs på förskolan. 

Våra möten är ett sätt för oss att få pedagogiska diskussioner och fundera på hur vi skulle lägga upp 

vårt arbete så att det ska bli bra för alla, både vuxna och barn. (Signe). 

Samtliga pedagoger yttrar frustration över att inte räcka till för att möta varje barns individuella 

behov och uppger detta som en orsak till att flera barn är i behov av särskilt stöd. 
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Pedagogens ansvar att identifiera barnens behov och att möta dessa 

Pedagogerna beskriver att de har ett eget ansvar för att identifiera barnens behov. En uppfattning 

är att brister i pedagogernas ansvar eller kunskaper om att identifiera barnens behov är en faktor i 

lärandemiljön som kan skapa problem för barnen och leda till att fler barn blir i behov av särskilt 

stöd. Uppfattningen styrks av uttalanden som betonar pedagogens ansvar att möta barnens behov 

och att pedagogerna själva ibland brister i sina ambitioner att anpassa lärandemiljön på grund av 

att resurser, tid eller kunskaper saknas.  

Jag tänker att man ska kunna anpassa sig så mycket att man fixar uppdraget, är det ett barn i behov 

så är det att göra dagen så bra som möjlig. Vi måste lära oss och söka kunskaper om barnets behov. 

(Beata).  

Att stödet är beroende av de aktörer som finns i verksamheten. Det är pedagogerna som är 

verktygen. Det är pedagogerna som ska utföra sitt uppdrag. (Beata).  

Vid bearbetningen av materialet i denna kategori uppmärksammades det att flera av pedagogerna 

särskilde sig i sina uppfattningar beroende på vilket perspektiv de utgick ifrån. För att synliggöra 

detta finns exempel på uttalanden här nedan.  

Det är inte fel på barnen utan hur vi gör som pedagoger för att stödja detta barn till optimal 

utveckling. Det är pedagogernas ansvar att utforma verksamheten så att barnen kan få en bra dag. 

(Beata).  

Jag tänker att man ska kunna anpassa sig så mycket att man fixar uppdraget, är det ett barn i behov 

så är det att göra dagen så bra som möjlig. Vi måste lära oss och söka kunskaper om barnets behov. 

(Beata).  

I det första uttalandet ovan ges uttryck för en uppfattning att det är pedagogerna gemensamt i 

arbetslaget som har ansvaret att anpassa miljön. Parallellt synliggör respondenterna den egna 

rollen som enskild pedagog och reflekterar över det egna pedagogansvaret.  

Att vi som pedagoger måste leta situationer där vi kan hjälpa barnen med det som barnen behöver. 

De är inte helt lätt men tänk någon dag, någon stund varje dag försöker man göra det. För att hitta 

samspelsstunder i mötet. (Signe) 

 

Andra aktörers roll i verksamheten 

Andra aktörer anses i intervjumaterialet ha betydelse för hur lärandemiljön kan möta barnens 

behov. Respondenterna har olika uppfattning om förskolechefens roll vad gäller barn i behov av 

särskilt stöd. De ger uttryck för att ansvaret för hur barnen har det i verksamheten ligger hos dem 

själva, men att det är förskolechefen/rektorn som ska ge utrymme till dem så att deras uppdrag 

kan utföras. Förskolechef/rektors uppdrag anses vara att ta fram resurser och fördela personal. 

Flera av pedagogerna lyfter fram avvikande åsikter om hur de uppfattar förskolechefens/rektorns 

uppdrag i utformningen av verksamheterna: 

Det märks om förskolechefen har ett genuint intresse för barnen i behov av särskilt stöd för då blir 

insatserna fler. Jag anser att förskolechefen kan lämna över mycket ansvar på pedagogerna och 

därigenom komma lindrigt undan. (Greta).  
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Rektorn sitter med på alla möten som handlar om barn där det finns åtgärdsprogram (suck) om de 

nu har något stöd i läroplanen det vet jag nog inte men det som har märkts mest åtminstone i skolan 

är att det blivit mera jobb med att skriva åtgärdsprogram. (Dagmar).  

Rektor har bara ett antal personer det känns som politiker begär att rektorer ska trolla och rektorerna 

begär från oss att vi ska trolla. För mig är det en ekvation som inte går ihop. Det är min skyldighet 

att skriva åtgärdsprogram till barn som inte förväntas nå målen. Det ska skrivas med kloka ord, 

konkreta mål och det ska utvärderas om det ska leda någonstans är det viktigt att det finns en extra 

person som kan stötta barnet. (Gudrun).  

Endast en av respondenterna lyfter fram sin förskolechef/ rektor som en pedagogisk ledare: 

Förskolechef är en pedagogisk ledare och kommer med förslag till både små och stora saker. Är det 

något som vi behöver lyssnar hon och hon är med och stöttar oss i vårt arbete. (Helga)  

 

Alla barn i förskolan och skolan 

Kategorin Alla barn i förskolan och skolan karaktäriseras av uppfattningen att alla barn i 

förskolan och skolans verksamhet innefattas i uttrycket barn i behov av särskilt stöd. Alla barn 

uppfattas ha behov av särskilt stöd någon gång i sin vistelse i förskolan/skolan och, enligt 

förskolans och grundskolans läroplan, ska alla barn få den hjälp som de är i behov av oavsett om 

medicinsk diagnos finns eller inte. I utsagorna har vi hittat uttalanden som innehåller orden ”alla 

barn” och dessa utsagor redovisas här nedan. Pedagogerna nämner också olika skäl till varför ett 

barn, temporärt eller under lång tid, kan vara i behov av särskilt stöd.  

 

Jag tänker att alla barn kan ha behov av särskilt stöd någon gång under sin tid på förskolan. Det 

behöver inte vara barn med grova handikapp. Alla barn ska ha lika rätt och att de barn som behöver 

särskilt stöd ska få och att det är förskolechefens uppgift att se till att så görs.(Greta) 

Jag ska få barn att förstå att det är vi tillsammans och alla som ska få trivas och få bli delaktiga. 

(Vendela).  

Alla barn kan ha behov av stöttning i olika situationer, det kan vara en stor eller liten sak. ( Gudrun) 

Jag tänker på att alla barn ska få uppleva en relation med vuxna och har man ingen relation finns det 

inget att spela med. Anknytningen och barnets trygghet och utvecklingsstödjande arbete är viktig, 

där lägger vi grunden. (Signe) 

Alla barn kan ibland behöva extra stöd, de kan vara olika funktionshinder, livskriser eller annat som 

sker och man får anpassa efter vilket behovet är. ( Helga) 

Utifrån de förutsättningar som finns försöker man att anpassa verksamheten till alla barn men så vet 

man ju att det inte alltid fungerar. Det som har märkts mest åtminstone i skolan är att det blivit mera 

jobb med att skriva åtgärdsprogram. ( Dagmar) 

Läroplanen finns där men ibland har teorier och praktik inte samma syfte. De står att alla barn ska 

ha men de är vi aktörer runt barnen som blir verktygen för om den följs. ( Beata) 
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Skillnader och variationer  

Ett av denna studies syften är att belysa pedagogernas skilda sätt att uppfatta barn i behov av 

särskilt stöd. Respondenternas utsagor om barn i behov av särskilt stöd varierar mellan följande 

fyra ståndpunkter; att problemet ligger hos barnet, att problemet ligger hos lärandemiljön, att 

problemet inte existerar och slutligen att pedagogerna skall fokusera på såväl  

utvecklingsmöjligheterna hos barnet som på miljön. Den kritiska aspekten kan ses som 

relationen mellan problem och utveckling.  

 

Pedagogers erfarenheter av MM handledning 

I följande avsnitt redovisas respondenternas svar på frågeställning två. Det är viktigt att komma 

ihåg att respondenternas uppfattningar i denna studie redovisas utifrån ett pedagogperspektiv.  

Resultatet från frågeområde två redovisas med stöd av följande rubriker: Bekräftelsegivande 

handledning, Medvetenhetshöjande handledning och Kunskapsutvecklande handledning. 

Frågeställning två: 

• På vilka skilda sätt uppfattar nämnda pedagoger den erhållna handledningen i Marte Meo? 

Kategorin Bekräftelsegivande handledning kännetecknas av uppfattningen att Marte Meo 

handledningen har fungerat som bekräftelsegivande för personalen. Utsagorna speglar att 

handledningen bidragit till en bekräftelse på att det egna förhållningssättet till barn i behov av 

särskilt stöd är utvecklingsstödjande. 

MM handledningen anses i intervjumaterialet ha stärkt och lyft pedagogerna genom att de fått 

veta att de gör ”rätt”. Att en specialpedagog uppmärksammar det som personalen ofta 

oreflekterat gör i vardagen, sätter ord på det och ger mening till det, upplevs som en stor 

bekräftelse. Samtliga respondenter sätter ett stort värde på just denna bekräftelse: 

Det lyfte mig verkligen att se det som man gjorde bra och fick mig att fortsätta. (Greta).  

Handledningen uppmärksammade saker som jag gjorde rätt och det bekräftade mig och jag fick 

påfyllning. (Beata) 

Det måste man ju säga att de plockade guldkornen när de verkligen fungerar och berättade för mig 

att det här ska du fortsätta med. ( Dagmar) 

 

Pedagogers erfarenheter av medvetenhetshöjande MM handledning 

Kategorin Medvetenhetshöjande handledning är en kategori innehållande uppfattningen att 

Marte Meo handledningen bidragit till ökad medvetenhet hos pedagogerna inom tre skilda 

områden.  

1. Barns behov och vuxnas ansvar och möjlighet att påverka.  

2. Samspelets betydelse. 

3. MM handledningen och dess effekt på samtliga barns utveckling. 
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Barns behov och vuxnas ansvar och möjlighet att påverka 

Nedan sammanfattas utsagorna som handlar om pedagogernas ökade medvetenhet om barns 

behov av utvecklingsstödjande dialog och vuxnas ansvar och möjligheter att möta dessa behov.  

Flera av pedagogerna beskriver ett förändrat sätt att se på barns beteende och barns behov efter 

MM handledningen. Förskjutningen i synsättet handlar om att barnen tidigare i viss mån 

beskrivits som objekt synonyma med sitt beteende. Ett barn som visat svårigheter i sociala 

sammanhang kunde exempelvis uppfattas som jobbig. Pedagogernas erfarenheter från Marte 

Meo handledningen anses ha bidragit till att samma beteende nu genererar andra frågeställningar 

hos dem. Istället för att se det ”jobbiga” hos barnet kan pedagogen nu fråga sig vad orsaken till 

beteendet är och vad barnet behöver för stöd i sin utveckling. Flera av pedagogerna uttrycker att 

de har fått en större medvetenhet efter M M handledningen:   

Förr var det så att alla problem som fanns ligger hos barnet och det finns inte nu eller vad är det vi 

gör som inte ger dem tillräckliga möjligheter? Istället för att tidigare många gånger tänka: åh vad 

jobbigt. Det är något som jag känner jag lärt mig betydligt mera om. Vad kan jag göra för att ge 

barnet utvecklingsstöd och må bra? Vi måste vända tillbaka till oss vuxna och se det med andra 

ögon och fundera på vad vi kan göra bättre. Och när man tänker så blir ju vardagen med barnen på 

ett helt annat sätt. (Signe) 

Så styrkan är väl att man faktiskt ser med lite mera objektiva ögon på olika situationer. ( Dagmar) 

Ja, lite granna. Jag har nog lärt mig mer att tänka högt, att försöka benämna saker som barn gör, som 

jag gör också då, så att barnen förstår, kanske reflekterar lite varför dom gör som dom gör, varför vi 

andra reagerar som vi gör så att visst har jag utvecklats. ( Gudrun) 

 

Samspelets betydelse 

Detta avsnitt redovisar uttalanden som handlar om att pedagogerna anser att MM handledningen 

gett ökad medvetenhet om den utvecklingsstödjande dialogens och samspelets betydelse för 

barns utveckling. Samtliga av pedagogerna beskriver hur de efter handledningen konkret kan 

arbeta med att vara ett utvecklingsstöd för det enskilda barnet genom att vara tydlig och genom 

att benämna och bekräfta samt sätta ord på det barnen och de själva gör. De anser också att MM 

handledningen gjort dem mer medvetna om sin egen inverkan på barns utveckling, hur man kan 

föra ett samtal med flera barn samtidigt genom så kallad triangulering och även mer medvetna 

om betydelsen av att vara tydlig när dialogen börjar och slutar. 

 

Det har blivit viktigt för mig att göra trianguleringar då man har ett samspel och kan föra ett samtal 

med flera barn samtidigt. (Greta).  

Man drivs vidare av utvecklingen hos sig själv och värdet av hur viktigt samspelet är. Det har betytt 

väldigt mycket. Dels för att det är ett underbart sätt att se vad som händer med barnet när det får rätt 

miljö, rätt stöd av oss vuxna. (Helga) 

Några av pedagogerna lyfter fram hur arbetslaget ”vuxit” med stöd av handledningens påverkan. Genom 

pedagogernas gemensamma dialoger har det utvecklingsstödjande arbetet utvecklats och stärkts. 

Jag tänker att det numera finns en grundläggande pedagogik på förskolan då vi bekräftar, benämner 

och har ett förhållningssätt som lyfter fram de positiva delarna hos barnet. Vi har genom 
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handledningen lärt oss att det är vi som pedagog som ska utveckla samspel och turtagning i gruppen 

då samspelet är viktigt. ( Vendela)  

 

MM handledningen och dess effekt på samtliga barns utveckling. 

Under denna rubrik finns uttalanden som uttrycker att handledningen har bidragit till ökad 

medvetenhet om att MM metoden är till nytta för alla barns behov, inte bara det enskilda barnet 

som är föremål för MM handledning. Pedagogerna beskriver att arbetet med det enskilda barnet i 

behov av särskilt stöd direkt genererar en positiv inverkan hos andra barn som finns i det barnets 

närhet. Pedagogerna uttrycker att de kan uppfatta en positiv påverkan hos barnet genom ett ökat 

engagemang för samspel med alla i barngruppen. Detta tar sig uttryck som en ökad trygghet hos 

andra barn och flera stunder av gemensamt uppmärksamhetsfokus. Utöver det säger sig 

pedagogerna vara medvetna om det utvecklade förhållningssättet gentemot alla barnen.  

Genom vår konkretiserade värld gick alla barnen ner i varv och blev lugnare. De fick kontroll. 

(Greta).  

Och nu har vi alla blivit så delaktiga i det här med Marte Meo så nu har alla barnen nytta av det vi 

fått till oss. (Vendela) 

Det har blivit viktigt för mig numera att tänker på vad jag kan göra för att hjälpa barnet. Jag 

funderar på vad hur vi i arbetet ska kunna göra för att ge barnet utvecklingsstöd, för att må bra.          

( Helga) 

Att man blir en tydlig förebild för barnet och lyssnar in barnets behov för att klara sig senare i livet. 

Man måste bli medveten om vilka situationer man kan förhindra, förstärka, uppmuntra och stödja. 

Varje barn är unikt utifrån sina egna förutsättningar och ska få möjligheter att utvecklas.  ( Beata) 

 

Pedagogers erfarenheter av kunskapsutvecklande MM handledning 

Kategorin Kunskapsutvecklande handledning innehåller tre olika delar som beskriver hur MM  

handledningen gett ökad kunskap till alla i verksamheten.    

1. Individuell utveckling 

2. Arbetslagets utveckling 

3. Ömsesidig utveckling för pedagog och barn 

 

Pedagogerna beskriver att det är en utmaning i vardagen att hitta strategier som är verksamma i 

mötet med barn i behov av särskilt stöd. MM handledningen beskrivs vara till hjälp i arbetet med 

barnen. Pedagogerna beskriver att handledningen gett dem konkreta strategier för att möta 

barnen utifrån deras individuella behov.  

Det har påverkat oss alla, barn och pedagoger, när man ser att den här strategin fungerar på detta 

barn. Men när jag ska bemöta det här barnet ska jag istället göra så här. Vissa barn behöver en 

jättelång utläggning där man beskriver en lång kedja.’ Först ska vi tvätta händerna, sen ska vi klä på 

oss och sen ska vi gå ut’ osv. Men så har vi andra barn som behöver tydligare instruktioner som ’nu 

ska vi tvätta händerna’. Och när detta är gjort så säger man ’nu ska vi ta på oss kläderna’ och när 

detta är gjort säger man ’nu ska vi gå ut’. I små korta steg så att barnet hinner med. För det är ju 

inga barn som är lika. (Signe).  
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I utsagorna synliggörs också att kunskaperna om MM metoden utvecklat pedagogernas 

reflektioner över det egna agerandet.  

 

Hur gjorde jag på första filmen? Hur gjorde jag på sjunde filmen? Hur har jag förändrats? Alltså 

man ändrar sig. Man blir mer medveten att ’gör jag så här’ så tappar jag gruppen. ’Gör jag så här’ 

får jag med mig dem. (Signe).  

 

När jag började fundera på barn med särskilt behov som inte leder sig själva uppmärksammade jag 

att antalet frågor inte var bra. Det är inte utvecklingsstödjande att låta dem sig leda sig ännu mera 

själva. Utan att jag lärde mig att vara tydlig. (Greta) 

 

Mina nya kunskaper har hjälpt mig mycket i mitt eget förhållningssätt till barnen och jag tycker de 

är så otroligt viktiga. Och att hela arbetslaget integrerats är en stor bit. Med Reggiotänket gick man 

omkring och sa Vad gör ni nu, vad leker ni nu och så vidare, men nu är det ju istället att man ska 

komma in och beskriva och berätta och säga åh jag ser att Kalle kommer med den röda bilen och att 

han nu tar den gröna och man pratar om vad som händer. För visst ställer man frågorna så styckar 

man sönder och då blir ju barnen tysta. Åh tänker, vad vill fröken jag ska svara nu och däri ligger 

den stora skillnaden i hur jag gjorde tidigare och hur jag gör nu. De nya erfarenheterna har gjort att 

det binder ihop mycket mera barnens arena. ( Helga) 

 

Individuell utveckling  

Inom området individuell utveckling beskrivs en kunskapsutveckling som MM handledningen 

har bidragit till. 

Pedagogerna beskriver att de genom handledningen fått kunskaper om hur de konkret kan arbeta 

med att vara ett utvecklingsstöd för barnen, som till exempel vikten av att vara tydlig i att 

benämna, bekräfta och sätta ord på det som barnen och pedagogen gör. Följande citat är ett 

exempel på detta: 

Det blir som en kompetensutveckling för oss alla. Så, visst det klart det betytt, då det gett ringar på 

vattnet. (Helga).  

Jag tycker att det är jättespännande och väldigt utvecklande. Det är en stor kompetensutveckling. 

Marte Meo är en process som pågår hela tiden och handlar om att hitta möten där jag kan benämna, 

bekräfta och vara tydlig för barnen. (Signe).  

Det är ett bra redskap och jag kände att jag blev tydligare som pedagog. Jag fick mig en rejäl 

tankeställare om synen på mig själv. (Greta) 

 

Arbetslagets utveckling 

Respondenterna anser att även gemenskapen och utvecklingen i deras respektive arbetslag har 

blivit stärkt genom MM handledningen, vilket upplevs vara positivt för det pedagogiska arbetet 

då det leder till gemensamma mål att arbeta emot. Pedagogerna beskriver att diskussionerna 

kring barns behov har ökat i arbetslaget och man lyssnar och lär av varandra i vardagen.  

En annan fördel är att man får ihop sitt arbetslag eftersom alla deltar vid handledningarna” (Signe). 
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 Det är ju också så, när man sitter på återkopplingarna att arbetslaget får hemläxa. 'Det här vill jag 

att ni tränar på till nästa gång', så att vi ser det vid nästa tillfälle i filmen. Just detta gör ju att även 

arbetslaget stärks eftersom vi jobbar mera tillsammans för att stärka upp detta ytterligare för att 

jobba mot samma sak. (Helga) 

 

Ömsesidig utveckling för pedagog och barn 

Kunskaper som berör relationen pedagog-barn har, enligt respondenterna, utvecklats tack vare 

handledningen. Det handlar om en förståelse för att pedagogens utveckling sker parallellt med 

barnens växande och utveckling. Pedagogerna berättar att de och barnen har utvecklats hand i 

hand och påverkar varandra i utvecklingsprocessen.  

Växande pedagoger ger växande barn. För genom samspelskompetensen har jag lärt mig att inte gå 

in och förstöra, när barnen leker för det gjorde jag nog mycket mera genom att ställa frågor, till 

dem. Åh det kan ju inte vara lätt för ett barn att lista ut vad fröken vill ha för svar. (skratt). Man 

drivs vidare och ser utvecklingen hos sig själv och ser värdet av hur viktigt samspelet faktiskt är.        

(Helga.).  

Det som känns bra för mig och gör så att jag växer som pedagog så blir det ju samma för barnen. 

(Vendela).  

Marte Meo metoden ser möjligheter och tar fram det bästa hos både pedagogen och barnet. (Greta) 

 

Skillnader och variationer  

Respondenterna upplever alla i varierande grad att MM handledningen har varit positiv och att 

den gemensamma nämnaren för denna positiva erfarenhet är att bekräftelse av personalen står i 

direkt relation till förmågan att bekräfta barnen. Den kritiska aspekten kan ses som relationen 

mellan bekräftelse av barn och bekräftelse av personal. 

 

Sammanfattning av utfallsrummet 
Respondenternas svar på denna studies två frågeställningar har grupperats i tre kategorier per 

frågeställning. 

Frågeställning ett: 

De tre kategorierna som kan härledas till frågeställning ett kan i sin tur placeras i ett system av 

nivåer av vilka den lägsta nivån indikerar en attityd hos respondenterna som i låg grad 

överensstämmer med MM metodens grundantaganden. 

Fenomenet barn i behov av särskilt stöd 

Kategorin Barn med problematik som behöver åtgärdas speglar en uppfattning hos 

respondenterna som utgår från att det är barnet som bär sitt problembeteende och att det är 

pedagogerna som har att åtgärda problemet. Fokus i mötet med barnen utifrån MM metodens 

inversioner är att barnet har en unik förmåga och kraft till utveckling genom samspel mellan 
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pedagog-barn. (Brodin och Hylander, 2008, Lutz 2009, Nilholm, 2006, Askland &Sataøen 2009 

) och som även uttrycks i styrdokumenten ( Skolverket, 2010, 2011). Denna kategori kan därför 

placeras på den lägsta nivån, d.v.s. låg grad av överenstämmelse hos respondenterna med MM 

metodens grundantaganden På nästa nivå kan kategorin Barn i en anpassad lärandemiljö 

placeras utifrån synsättet att problematiken kring barn i behov av särskilt stöd kan härledas till 

lärandemiljöns utformning. Pedagogernas utsagor handlar om det egna ansvaret och deras 

ageranden samt förhållanden i lärandemiljön (Kadesjö, 2011, Nilholm, 2006, Carlgren, 1999, 

Lindblad och Sahlström, 2001, Antonovskys, 2005,Brodin och Hyllander, 2008, Hedenbro och 

Wirtberg, 2000, Juul och Jensen, 2009). 

 

På den högsta nivån i kategorisystemet kan kategorin Alla barn i förskolan och skolan placeras. 

Synsättet inom kategorin stämmer väl överens med grundantaganden i MM metoden men går 

samtidigt längre i förståelsen. Kategorin särskiljer eller benämner inte en specifik barngrupp; alla 

ryms inom benämningen barn, ingen definieras på något annat sätt. Utvecklingsstödet kan ses 

som en återkommande aktivitet; ett varierat stödbehov finns integrerat i barngruppen (Pramling 

Samuelsson och Sheridan, 1999, Antonovskys, 2005, ). Alla barn förstås vara i behov av samspel 

med närvarande vuxna (Smidt, 2010, Säljö, 2000). 

 

Frågeställning två:  

Ur respondenternas svar på frågeställning två kan tre olika varianter av deras kunskapsutveckling 

urskiljas.  

Pedagogers erfarenheter av MM handledning  

Den första kategorin benämns Bekräftelsegivande handledning. Att erhålla bekräftelse på att 

MM förhållningssättet till barn i behov av särskilt stöd är utvecklingsstödjande för barn och 

pedagoger kan av pedagogen ses som ett bevis på att denne är insatt i MM metoden (Hedenbro 

och Wirtberg, 2000). 

 

Den andra kategorin Medvetenhetshöjande handledning innefattar ökad medvetenhetsgrad hos 

pedagogerna vad gäller förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd. I denna kategori 

uttrycks ett förändrat förhållningssätt och en kritisk granskning av tidigare ageranden, vilket kan 

leda till en ökad förmåga att möta barnens behov (Hedenbro och Wirtberg, 2000).    

 

I den tredje kategorin Kunskapsutvecklande handledning innehåller utsagorna beskrivningar av 

erhållna konkreta strategier att använda i mötet med barn i behov av särskilt stöd. Genom ett 

reflekterande förhållningssätt till erfarenheterna beskriver pedagogerna att de har utvecklat en 

handlingsorienterad kompetens. De utvecklingsstödjande strategierna som beskrivs i utsagorna 

återfinns i MM metodens arbetsgång (Hedenbro och Wirtberg, 2000).        
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Diskussion 
Nedan diskuteras studiens valda metod och resultat. Resultatet kommer att analyseras och sättas i 

relation till relevanta teoretiska utgångspunkter. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sju pedagogers skilda uppfattningar av barn i behov av 

särskilt stöd och erfarenheter av deltagande i MM handledning. 

Kvalitativa intervjuer ansågs vara en metod som var relevant med hänsyn till studiens syfte och 

frågeställningar. Intresset från de sju respondenterna var stort och de ville gärna delge sina 

uppfattningar och erfarenheter, vilka är basen i vår studie. Den fenomenografiska 

forskningsansatsen var en korrekt utgångspunkt eftersom denna studie sökte människors 

uppfattningar av fenomen och företeelser (jämför Alexandersson, 1994). Fenomenografin hjälpte 

oss att hitta ett tydligt metodval för denna studie. Respondenterna intervjuades i cirka fyrtio 

minuter och vi utgick från öppna frågor (se bilaga 1).  På så vis fick pedagogerna delge sina 

uppfattningar och erfarenheter på ett fritt sätt. Vi uppfattade inte att någon av dem kände sig 

osäker på intervjufrågorna. En alternativ datainsamlingsteknik var aldrig aktuell för oss, då 

kvalitativa intervjuer är en vanlig teknik inom fenomenografin (Alexandersson, 1994; Marton & 

Booth, 2000).  

Diktafon användes vid intervjuerna som sedan transkriberades. Detta val medförde att materialet 

fanns tillgängligt i samband med analysarbetet. Vi anser inte att en korrekt 

transkriberingsprocess hade varit möjlig om inte diktafon hade använts. Transkriberingarna 

gjordes noggrant för att på bästa sätt lära känna det empiriska materialet och för att, på ett så 

korrekt sätt som möjligt, kunna tolka pedagogernas uttalanden.  

De etiska aspekterna ansågs viktiga. Pedagogerna informerades om att deras utsagor skulle 

behandlas konfidentiellt och att allt material som samlats in skulle förstöras efter denna studies 

avslut. Det är viktigt att ta hänsyn till den enskilda individens integritet och därför har 

respondenterna i denna studie avidentifierats med fiktiva namn. Enligt vår mening är de etiska 

aspekterna förtroendeskapande hos respondenterna som därigenom blir mer benägen att ge 

öppenhjärtliga svar. Innan intervjuerna startades informerades respondenterna om sina rättigheter 

gällande de etiska forskningsprinciperna så som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet enligt Humanistiska Samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR) (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

En fråga som kan diskuteras är om vi har lyckats ringa in pedagogernas uppfattningar av det 

studerade fenomenet och företeelsen. Att vi tillsammans bearbetade utsagorna och ifrågasatte 

våra tolkningar samt, utifrån respondenternas utsagor, skapade egna beskrivningskategorier 

menar vi bidrar till kvalitet i studien enligt (Marton & Booth, 2000).  
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Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studie visar att pedagogerna till viss del uttrycker varierande uppfattningar 

av barn i behov av särskilt stöd och deltagandet i Marte Meo handledningen. I analysen av 

utfallsrummet redovisas vår tolkning av resultatet i relation till den teoretiska referensramen. 

Den första frågeställningens svar belyser skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd ur 

ett pedagogperspektiv. Följande kategorier kunde identifieras: Barn med problematik som 

behöver åtgärdas, Barn i en anpassad lärandemiljö och Alla barn i förskolan och skolan.  

Den andra frågeställningen behandlar pedagogernas skilda uppfattningar av deltagandet i Marte 

Meo handledningen. De identifierade kategorierna är: Bekräftelsegivande handledning, 

Medvetenhetshöjande handledning och Kunskapsutvecklande handledning. Nedan diskuteras 

innehållet i respektive kategori. 

Barn med problematik som behöver åtgärdas 

Pedagogerna lyfter fram gruppen barn med samspelssvårigheter och barn som är utåtagerande 

som en särskilt utsatt grupp samt benämner också barn med andra funktionshinder. I 

intervjumaterialet kan ses att endast en pedagog reflekterar över att begreppet nu förändrats från 

barn med behov till barn i behov av särskilt stöd. Samtliga pedagoger uttrycker samtidigt att ”alla 

pedagoger ska se till varje barns behov” enligt de mål och riktlinjer som föreskrifts i Läroplanen 

för förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) och Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011).  

Vi kan notera att förändringen vad gäller begreppsanvändningen som Lutz (2009) beskriver i sin 

avhandling inte har någon genomslagskraft i pedagogernas uttalanden. Lutz menar att det inte 

enbart handlar om begreppsanvändning utan att pedagogerna i förskolan och grundskolans tidiga 

åldrar fortfarande relaterar till att problemet finns hos det enskilda barnet, vilket också 

pedagogerna i studien torde ge uttryck för då både ”med behov” och ”i behov” används. Det kan 

diskuteras om detta kan vara ett oreflekterat användande av begreppen eller om det är en vana 

från tidigare som ” sitter kvar i väggarna”. Med utgångspunkt från resultatet i denna studie tolkar 

vi att pedagogerna tycker att det är viktigt att bygga på ett utvecklingsstödjande socialt, 

kommunikativt och empatiskt förhållningssätt som fokuserar på kommunikation och samspel. 

Detta överensstämmer med intentionen i Marte Meo metoden nämligen att allt behandlingsarbete 

utvecklas i delaktighet, meningsfulla sammanhang, ömsesidig förståelse i en gemensam relation 

mellan barnet och pedagogen. I Antonovsky (2005) finner vi en koppling till MM metoden i 

vilken den vuxne genom sitt förhållningssätt kan stödja och vara en vägvisare för barnet.  Brodin 

och Hylander (2008) poängterar Sterns teorier om att ge barnet lämpligt utvecklingsstöd 

eftersom han, enligt författarna, anser att det är viktigt att ha kunskaper om det lilla barnets 

normalutveckling. Detta kan ge pedagogen en förståelse för var barnet befinner sig i sin 

utveckling och därigenom får han/hon en hänvisning om vilket stöd barnet behöver.  

Barn i en anpassad lärandemiljö 

Resultatet redovisar utsagor om arbetslagets betydelse i det vardagliga pedagogiska arbetet och 

att verksamheterna skall anpassas till alla barn. Pedagogernas utsagor för fram barns individuella 

behov att få tillgång till lek och lärande i gemenskap med andra efter sina individuella 

förutsättningar. En annan uppfattning hos flera av pedagogerna är att de ger uttryck för att ”teori 
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och praktik hänger inte alltid ihop.” Pedagogerna ger uttryck för att de vill mera än vad 

verksamheterna tillåter. Pedagogerna reflekterar oroat över de stora barngrupperna och att det 

ofta är svårigheter att få resurser till verksamheterna.  

Flera pedagoger uttrycker att det oftast är de själva som får organisera och anpassa miljön 

runtomkring barnen. Vi tolkar dessa utsagor som frustration. Nilholm (2006) menar att 

verksamheten ska vara anpassad efter människorna som vistas i miljön. Detta är viktigt eftersom 

det inte är barnet som ska anpassas till verksamheten utan miljön som ska planeras utefter 

barnets olika individuella behov. Vi kan förstå respondenteras frustration över att stora 

barngrupper med varierande stödbehov kräver mycket av en pedagog. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) belyser att pedagoger i vardagen möter olika etiska dilemman, utifrån de 

varierande stödbehov som finns. Utifrån detta är det än mera värdefullt, som Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) poängterar, att pedagogerna har en dialog och att de är 

delaktiga i barns vardag. Lindblad och Sahlström (2001) och Carlgren (1999) betonar betydelsen 

av goda interaktionsmönster och att pedagogerna enskilt och i grupp ser på verksamheten med 

”nya ögon” i pedagogiska möten. Vi konstaterar att det i arbetet på förskolan och skolans tidiga 

åldrar är av stor betydelse att pedagogerna får tillgång till fortbildning om barn i behov av 

särskilt stöd och att det ligger i pedagogansvaret att utvecklingsmöjligheterna via ny kunskap 

omvandlas och reflekteras.  Juul och Jensen (2009) betonar att pedagogerna har ett eget ansvar i 

hur verksamheten organiseras. Utifrån Kadesjö (2011) kan vi betona vikten av att man som 

pedagog omvandlar perspektivet från att det är barnets problematik som ska åtgärdas till att 

lärandemiljön ska anpassas. Först då kan utåtagerande beteendemönster i barngruppen mötas. 

Alla barn i förskolan och skolan 

Innehållet i beskrivningskategorin Alla barn i förskolan och skolan beskriver en 

attitydförändring hos pedagogerna, från att det finns vissa barn i behov av särskilt stöd till att alla 

barn kan ha nytta av utvecklingsstödjande åtgärder, vilket överensstämmer med läroplanerna. 

Läroplanerna är tydliga om alla barns lika värde och att alla barn ska få den hjälp och stöd som 

de behöver (Skolverket, 2010, 2011). Detta innebär att förskolechef/rektor, arbetslag och varje 

enskild pedagog har att ta sitt ansvar och arbeta utifrån läroplanernas mål. Läroplanernas mål 

innehåller de värden, uppdrag, mål och riktlinjer som alla som arbetar inom förskolan och 

grundskolans tidiga åldrar förväntas arbeta efter. Respondenternas samstämmiga uttalanden 

belyser att alla barn någon gång kan vara i behov av särskilt stöd och att ingen speciell diagnos 

behövs. Pramling, Samuelsson och Sheridan (1999) anser att de strävansmål som nämns i 

läroplanerna om barn i behov av särskilt stöd och samspel ställer krav på pedagogerna att de 

enskilt och tillsammans reflekterar över läroplanernas mål och alla barns vardag på förskolan och 

skolan. 

Bekräftelsegivande handledning 

Respondenterna i studien upplever att de har blivit bekräftade i sitt förhållningssätt till barnen 

genom deltagandet i Marte Meo handledningen. De uttrycker att det är positivt att någon 

kommer in i arbetsgruppen med ”utanförögon” och bekräftar det som pedagogerna ”gör rätt och 

bra”. Att bli bekräftad, stärkt och upplyft genom Marte Meo handledningen ses som något 

mycket värdefullt av respondenterna. Deras kunskaper om MM metoden påverkar inte bara de 

barn som står i fokus vid handledningen utan även alla barn i verksamheten. Samspelets 
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betydelse och den utvecklingsstödjande dialogen och dess inverkan på samtliga barn i 

verksamheterna betonas av pedagogerna i vår studie. På denna punkt relaterar vi till Axberg, 

Hansson, Broberg och Wirtberg (2006) som belyser att samarbetsmodellen varit till hjälp för de 

pedagoger som deltog i deras studie eftersom de blev mer medvetna om hur de kunde förändra 

sitt förhållningssätt till barn i svåra beteendesituationer och hjälpa dem att utveckla förmågor 

som bidrar till en bättre livssituation både hemma och i skolan 

Medvetenhetshöjande handledning 

Vi uppmärksammar att deltagandet i Marte Meo handledningen av pedagogerna upplevs som att 

de har fått ett förändrat sätt att se på vardagliga situationer. Det handlar om att som pedagog vara 

ett utvecklingsstöd för alla barn men även för barn i behov av särskilt stöd. Medvetenhet lyfts 

fram av Brodin och Hyllander (2008) som grundläggande för barns utveckling. Vikten av att 

pedagoger i vardagliga situationer möter barnens kommunikativa samspel betonas av Askland 

och Sataøen (2009). Williams och Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) påtalar att det är av 

stort värde att de vuxna har en dialog och en delaktighet i barnets vardag för att skapa trygghet 

och tillit hos barnet. Utifrån pedagogernas egna utsagor håller vi för sannolikt att deltagandet i 

Marte Meo handledningen har höjt pedagogernas medvetenhet om vikten av den 

utvecklingsstödjande kommunikationen och samspelets betydelse för barns utveckling. Vår 

studie är dock inte av den karaktären att detta kan fastslås. Säljö (2000) betonar kommunikation i 

samband med turtagning som grundläggande för kommunikation och samspelsregler. Barnet blir 

därigenom en lärling i det sociala samspel som den vuxne leder. Även Smidt (2010) lyfter fram 

vuxnas betydelse för att stödja barn att förstå omvärlden. Vygotskij poängterar, enligt Smidt, att 

allt erfarenhetsutbyte som sker mellan människor i sociala samspel är värdefullt oavsett om det 

gäller barn eller vuxna.  

Askland och Sataøen (2009) samt Juul och Jensen (2009) betonar också att goda samspelscirklar 

kan uppstå när de vuxna är kunniga på att tolka barnens behov, men de påvisar även riskerna 

som kan uppstå när vuxna feltolkar eller inte alls lyssnar på barnens initiativ till samspel. En bra 

grund för utveckling av goda samspelscirklar läggs när de vuxna är skickliga i att tolka små 

barns behov.   

Hedenbro och Wirtberg (2000) anser att fokus i Marte Meo arbetet är att skapa en trygg och 

positiv anknytning. De erfarenheter som barnet fått i en tidigare anknytning till sina föräldrar 

bidrar till hur barnet senare skapar relationer med andra människor. Aarts betonar, enligt 

Hedenbro och Wirtberg, att intentionen med Marte Meo metoden är att ge barn i alla åldrar 

lämpligt utvecklingsstöd genom att utgå från det lilla barnets utveckling. Hon menar att på detta 

sätt kan man förstå äldre barns samspelssvårigheter. Hwang och Nilsson (2003) tolkar Bolwbys 

teori, om att tidig anknytningsförmåga är livsviktig för alla människor. De upplevelser och 

erfarenheter vi fått som barn, påverkar oss under resten av livet.  Det är viktigt att pedagoger har 

kunskap om hela barnets utveckling för att på bästa sätt kunna vara ett utvecklingsstöd för dem. 

Respondenterna nämner i sina utsagor att anknytningen har stor betydelse, vilket också Öman 

(2006) och Hwang och Nilsson (2003) beskriver.  
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Kunskapsutvecklande handledning  

Innehållet i beskrivningskategorin kunskapsutvecklande handledning visar att respondenternas 

erfarenhet av deltagande i Marte Meo handledning karaktäriseras av en handlingsorienterad 

förståelse. Pedagogerna ger uttryck för att deltagandet har lett till att de har fått strategier att 

använda i mötet med alla barn och barn i behov av särskilt stöd. Deras utsagor kan tolkas som att 

det skett en kunskapsutveckling som gett kompetens hos personalen, men att det också skett en 

ömsesidig utveckling där pedagogerna utvecklas parallellt med att barnen utvecklas. Vi betonar 

att detta inte kan bekräftas av vår studie, då den enbart bygger på vad pedagogerna uttalar i 

intervjuerna. De beskriver dock att de fått en kompetensutveckling som numera används i den 

egna praktiken i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och att Marte Meo handledningen gett 

dem konkreta redskap att använda i arbetet med alla barn.  

 

Även arbetslagets gemensamma utveckling beskrivs av pedagogerna. Arbetslaget ges tillfällen 

att diskutera, reflektera och ”göra hemläxor” tillsammans under Marte Meo handledningen. 

Utifrån pedagogernas utsagor konstaterar vi att det i deras arbetslag förs pedagogiska 

diskussioner om bästa sätt att vara ett utvecklingsstöd för barnen. Avslutningsvis kan sägas att 

Marte Meo principerna tycks ha betytt mycket för respondenterna, både på ett professionellt och 

ett personligt plan.   

Förslag till fortsatt forskning 

Steinholtz (2007) påpekar svårigheter med att finna tidigare forskning som handlar om Marte 

Meo metoden, vilket också är vår bedömning. Även nu, fem år senare, har det varit svårt att hitta 

vetenskapligt material om Marte Meo. De studier som finns utgår från ett föräldra-

/barnperspektiv och har därför inte tagits med i denna studie, eftersom vi utgått ifrån ett 

pedagogperspektiv. Det torde därför finnas behov av ytterligare studier kring Marte Meo 

metoden ur flera olika perspektiv. MM metodens resultat, speciellt på längre sikt, har inte varit 

föremål för forskning och det skulle vara angeläget att undersöka effekten av ett ändrat 

förhållningssätt hos pedagoger i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Även långtidseffekter 

hos pedagogerna efter MM handledning, d.v.s. i vilken grad pedagogerna fortsätter att använda 

MM metoden efter avslutad handledning, borde kunna bli föremål för forskning. 

Respondenterna i studien beskriver sin frustration över stora barngrupper och brist på resurser i 

förskolan och skolan. Vi uppfattar att de vill göra mer än vad verksamheten tillåter och det skulle 

därför vara intressant att undersöka vilka konsekvenser det medför för barn i behov av särskilt 

stöd att vistas i stora barngrupper i förskola eller skola. Med tanke på betydelsen av 

känslomässig anknytning med närvarande och bekräftande pedagoger i mötet med barnen, så 

som pedagogerna och flera författare förordar (Hedenbro & Wirtberg, 2000; Hwang & Nilsson, 

2003; Ödman, 2006), kan forskningsfrågan Hur påverkas barnen av stora barngrupper? vara 

intressant. 
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Avslutande reflektion 

Som vi nämnde inledningsvis fördes vi samman av ett ömsesidigt intresse för barn i behov av 

särskilt stöd. Marte Meo som metod väckte vår nyfikenhet eftersom den fokuserade på 

handledning som en utvecklingsstödjande åtgärd för barn i behov av särskilt stöd. Det som är 

kännetecknande för metoden är möjligheten för pedagoger att få hjälp utifrån av en sakkunnig 

person, till exempel en specialpedagog, som ser samspelet mellan barn och pedagog från ett 

annat perspektiv och med ”nya ögon”.  

Pedagogernas erfarenheter av deltagande i Marte Meo handledningen kan sammanfattas som en 

utvecklingsprocess innehållande delarna bekräftelse, medvetenhet och kunskap. 

Begreppet bekräftelse är centralt inom Marte Meo-metoden. Metoden lyfter fram barnets behov 

av bekräftelse och beskrivs vara startpunkten i den utvecklingsstödjande dialogen. Att benämna 

är ett annat centralt begrepp och innebär att den vuxne sätter ord på barnets och pedagogens 

tankar, handlingar, känslor och yttre skeenden. Benämning antas leda till ökad medvetenhet och 

självkännedom hos barnet och även en ökad medvetenhet och självkännedom hos den vuxne. 

Medvetenheten torde skapa en god grund hos barnet att tillgodogöra sig kunskaper inom ramen 

för verksamheten i förskolan och grundskolans tidiga åldrar. En intressant fråga att diskutera är 

alltså pedagogers förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd som en utvecklingsstödjande 

dialog och Marte Meo metodens bidrag i frågan (Axberg, Hansson, Broberg, & Wirtberg, 2006).  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Introduktionsfrågor – bakgrundsfrågor (ålder, utbildning, antal år som förskollärare/lärare, antal 

år i handledning MM-metoden mm) 

Område 1: Tankar om barn i behov av särskilt stöd 

Grundfråga och följdfråga: Berätta vad du tänker på när du hör uttrycket barn i behov av särskilt 

stöd? - Vilka barn tänker du på?  

Grundfråga och följdfråga: Vilka behov har du mött i din verksamhet? - Berätta om dina 

erfarenheter har du av särskilt stöd till barn i din verksamhet? - Hur tänker du kring dina 

erfarenheter om särskilt stöd? - Hur kan det särskilda stödet arrangeras? 

Grundfråga och följdfråga: Vilket stöd ger förskolans/skolans läroplan till arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd? - Vilken roll anser du att aktörerna i förskolan/skolan har (skolledning, 

pedagoger, föräldrar, barn) i mötet med barn i behov av särskilt stöd? 

 

Område 2: Erfarenheter av handledning 

Grundfråga och följdfråga: Vill du berätta om hur det kom sig att du deltar eller har deltagit i 

handledning utifrån MM-metoden metoden?  

Berätta om dina erfarenheter av M.M-metoden handledningen  

Vad har deltagandet i handledningen betytt för dig? 

Grundfråga och följdfråga: Hur skulle du vilja beskriva vad MM-metoden handlar om?  

Berätta om dina erfarenheter av M.M-metoden  

Hur vill du beskriva eventuella styrkor i M.M-metoden- metoden?  

Ser du några svagheter med MM-metoden metoden som du vill berätta om? 

Hur har handledningen påverkat dig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd?  

Hur kan M.M-metoden eventuellt utvecklas, anser du?  

Vad vill du mera delge oss om deltagandet i handledningen utifrån M.M-metoden?  

 


