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Innledning 
Læring og oppdragelse foregår i samspillet mellom barnet og omgivelsene; familie, barnehage 

og andre påvirkningsfaktorer. Ulike tilnærminger til dette samspillet har vært sentrale 

gjennom pedagogikkens historie. Denne artikkelen gir en innføring i Ledet samspill, som er 

en psykososial tilnærming til samspill mellom omsorgspersoner i nærmiljøet og barn. 

Tilnærmingen er utviklet og praktisert gjennom de siste tjue-tjuefem årene (Hundeide, 2001; 

Rye, 2002). De samme prinsippene kan også anvendes i samspill mellom mennesker i alle 

aldre. Hovedmomentene i Ledet samspill består av åtte temaer for positiv interaksjon basert 

på hva barnet eller eleven allerede mestrer:  

Tema 1: Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet  

Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ 

Tema 3: Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang ”en følelsesmessig 

samtale” 

Tema 4: Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre  

Tema 5: Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har en felles opplevelse av 

det som er rundt dere 

Tema 6: Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det med følelser og entusiasme 

Tema 7: Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet  

Tema 8: Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser på 

en positiv måte, lede barnet, vise positive alternativer og ved å planlegge sammen.  

 

Første del av denne artikkelen plasserer Ledet samspill innen det pedagogiske fagfeltet 

gjennom en drøfting av de to nøkkelbegrepene danning og dialog. Ledet samspill handler om 

kommunikasjon; om dialog. Det handler også om oppdragelse, opplæring og læring, altså om 

danning. Denne drøftingen gir en kort gjennomgang av noen pedagogisk hovedtradisjoner 

hvor danning og dialog er i fokus. Det er viktig å presisere at det bare en et utvalg av 
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danningstradisjonene som er presentert her. Danning og dialog er to begreper med meget 

lange røtter. Særlig danningsbegrepet har vært anvendt på mange, tildels motsetningsfylte 

måter gjennom den pedagogiske historien. I denne artikkelen trekkes fram tradisjoner hvor 

danning og dialog anvendes på beslektede måter; hvor danning i dialog er i sentrum. Etter 

denne drøftingen presenteres tre områder innen nyere forskning som utgjør et teoretisk og 

empirisk hovedgrunnlag for danning i dialog og Ledet samspill. Siste del av artikkelen 

inneholder en nærmere beskrivelse av struktur og innhold i Ledet samspill.  

 

Danning i dialog som pedagogisk utgangspunkt for Ledet samspill 
Ledet samspill praktiseres i Skandinavia og en rekke andre land (http://www.icdp.info/). 

Tilnærmingen anvendes av foresatte og profesjonelle i hjem, barnehage og skole, på 

helsestasjoner og i barnevern. Den har også vist seg å være funksjonell innen ulike 

forskningsbidrag. Ledet samspill bygger på kunnskapstradisjoner fra de beslektede fagene 

psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk. Innen disse fagområdene finner vi brytninger 

mellom tradisjoner. Den ene tar utgangspunkt i omsorgspersonens eller læringsoppgavens 

autoritet. Den andre tradisjonen setter barnet og eleven i sentrum for læring og utvikling, og 

gjennom det for dialogen med omsorgspersonen eller læreren. Vi skiller mellom autoritært og 

autoritativt samspill (Rye, 2001; 2002). De to begrepene danning og dialog bidrar til å 

klargjøre dette grunnlaget innen de pedagogiske fagene. I det følgende gis en kort idéhistorisk 

gjennomgang av de to begrepene. Den sammenfattes i en drøfting av begrepenes anvendelse 

innen den delen av dagens pedagogikk og spesialpedagogikk som er i tråd med den 

underliggende filosofien til Ledet samspill. 

 

Danning 

Danningsbegrepet har sitt utspring i det tyske såkalte ”Bildungs”- begrepet. Wilhelm von 

Humboldt (1767-1835) var en av ny-humanistene, som henter fram og fornyet antikkens 

pedagogiske idealer om kultivering og forming av menneskelige eller humane kvaliteter. 

Idealet var å kultivere menneskets iboende sjelsevner, også kalt fakulteter, og forme individet 

i henhold til den tidens klassiske idealer. Dette kom til å bli kalt formaldanning. Etter hvert 

som formaldanningsidealet ble omformet til skolepraksis, ble den grunnleggende idéen stadig 

utydeligere. Man kom til å utføre en formaldanningspraksis uten å ha en klar formening om 

hvorfor dette var god praksis. Formaldanningsidealet stivnet til ensidig vektlegging av 

begrepsdefinisjoner og pugg.  
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Etter hvert økte bevisstheten om sansenes betydning for erfaring og læring gjennom 

erkjennelsesfilosofiske arbeider av John Locke (1632 – 1704), Immanuel Kant (1724 – 1804),  

Johan Friedrich Herbart (1776 - 1854) og vår egen Niels Treschow (1751 – 1833). De 

argumenterte for at læring foregår som assosiasjoner i samspillet mellom sansing, ny erfaring 

og allerede kjente begreper.  Det assosiasjonistiske danningsidealet ble adoptert av 

folkeskoletankens norske pioner, Ole Vig (1824 - 1857). Han sammenfattet 

assosiasjonsteoretiske grunnelementer, da han argumenterte for at de tre hovedsakelige 

sjelsevnene; fantasi, følelse og forstand, måtte utvikles i harmoni. Skolens innhold måtte 

utvides med vekt på universal- eller allmenndanning gjennom et antall nyttige fag. Det tok 

mange år før skolen etter hvert ble fylt av ulike fag og temaer (Bjørndal, 1964; Johnsen, 2000; 

Løvlie, 2003; Myhre, 1970; Walstad, 2006).  

Folkedanningens to målbærere, Ole Vig og Nikolai Grundtvig (1783 - 1872), argumenterte 

for at opplysningen måtte være levende. Med det mente de at den skulle være frivillig, av 

interesse, nyttig og tilpasset elevenes læringsbehov; den skulle i det vesentligste være muntlig 

og fortellende, og dessuten inneholde redelige og saklige svar på elevenes spørsmål (Johnsen, 

2000). Grundtvig omtalte samtaleformen enda tydeligere enn Vig, i det han beskrev som 

levende vekselvirkning. Det dreide seg om samtalen mellom voksen og yngre, mellom barn 

seg imellom, og også vekselvirkningen mellom elev og lærestoff (Johnsen, 2000; Walstad, 

2006). Språk, kommunikasjon og dialog var altså grunnleggende aspekter i folkedanningen.  

 

Assosiasjonsteori og den voksende folkedanningstradisjonen la grunnlaget for en 

allmenndannende folkeskole; og senere allmennutdannende grunn- og videregående skole. I 

tråd med naturvitenskapenes vekst og tekniske nyvinninger kom den i praksis til å bli overfylt 

av en rekke mer eller mindre enkeltstående kunnskapsfelt. Det er dette Jon Hellesnes (1992) 

kritiserer i sin artikkel ”Ein utdana mann og eit dana menneske”.  Hellesnes ”rehabiliterer” 

danningsbegrepet, som han selv uttrykker det, etter en lang periode med vektlegging av 

kunnskaps- og ferdighetsformidling i skolen. Han argumenterer at kunnskaper kan erverves 

uten å føre til visdom. Danning er evnen til å overføre kunnskaper til praksis. Her peker han 

på danningens hermeneutiske og kontekstuelle aspekt. Den er hermeneutisk i sin stadige 

sirkulering mellom idéer eller teori og praksis eller anvending. Og danningen er kontekstuell 

idet den springer ut av hva vi med dagens terminologi kaller en kulturhistorisk sammenheng, 

samtidig som den må være anvendbar i den aktuelle opplærings- og læringssituasjonen. 

Danning er evnen til å reflektere over samfunnet i sin helhet og dermed også de ulike 

samfunnsaspektene. Her utmeisler Hellesnes danningens samfunnskritiske karakter. 

http://no.wikipedia.org/wiki/1783�
http://no.wikipedia.org/wiki/1872�
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Utdanning er avgrensa mellom begynnelse og uteksaminering, mens danning er en livslang 

prosess. Jo tidligere i livet, jo mer avhengige er vi av våre nære omgivelser, familie, 

barnehage og skole, i vår danningsprosess. Danning skjer i samspill mellom enkeltmenneske 

og omgivelsene, gjennom kommunikasjon og dialog. I kjølevannet av Hellesnes artikkel har 

danningsbegrepet fått en ny renessanse innen norsk pedagogikk. Fokus er nå på dialog, 

praksistilknytning og refleksjon i oppdragelse og utdanning på alle nivåer. Dagens 

danningsdiskurs representerer en kritisk og humanistisk pedagogikk.  

 

Dialog 

”Aleine ville eg ikkje eksistere på ein forståande måte” hevder Hellesnes (1992:90). Vi er 

avhengige av ”den Andre”, av mennesker rundt oss, for å bli klar over våre egne tanker og 

meninger. Vi må vite om andres synspunkter for å forstå at vi har egne synspunkter. Vi 

trenger en samtalepartner for å prøve ut vår egen forståelse. På denne måten kan vår egen og 

den andres forståelseshorisonter gli over i hverandre, slik at begge parter kommer til å forstå 

noe vi ikke var klar over før. Dette kjennetegner dialogen, hevder Hellesnes (1992).  

Den egenskapen ved den ekte dialogen at to forståelseshorisonter glir over i hverandre, 

drøftes mer inngående av den humanistiske filosofen og pedagogen, Martin Buber (1878 – 

1965). Buber anvender begrepet inkludering for å klargjøre hva en dialog og et dialogisk 

forhold innebærer.  

Den (inkluderingen) er en utvidelse av ens egen konkrete tilstedeværelse; en 

fullbyrdelse av den aktuelle livssituasjonen; det fullstendige næreværet av den 

virkeligheten en deltar i. Den består av ulike elementer, for det første en relasjon, 

uansett av hvilket slag, mellom to personer; for det andre en hendelse som de har 

felles erfaring med, hvor minst en av dem deltar aktivt; og for det tredje det faktum at 

denne ene personen, uten å miste noe av den følte realiteten i ens egen aktivitet, 

samtidig gjennomlever den felles hendelsen fra den andres standpunkt. 

En relasjon mellom personer som er karakterisert i mer eller mindre grad av 

elementene av inkludering, kan betegnes som en dialogisk relasjon (Buber, 1947: 124-

125; artikkelforfatterens oversettelse fra engelsk).  

 

I dette sitatet konkretiserer Buber (1947) Hellesnes’ (1992) drøfting som er beskrevet tidligere 

i artikkelen; hans beskrivelse av to forståelseshorisonter som glir over i hverandre, slik at 

begge parter kommer til å forstå noe vi ikke var klar over før.  
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I lys av dagens målsetting om en inkluderende skole og et inkluderende samfunn 

(Opplæringsloven, 1998; UNESCO, 1994), og påfølgende diskurs og forskning, ser vi 

hvordan Buber et halvt århundre tidligere beskriver ekte dialog som en inkluderende praksis 

(Johnsen, 2011). 

 Mange samtidige og senere forskere og teoretikere har anvendt Bubers drøftinger av 

dialogen. En av dem er humanisten og rådgivningspsykologen, Carl R. Rogers (1902 – 1987), 

som viser til Buber når han hevder at “kontakt er det grunnleggende ordet for utdanning” 

(Buber, 1965, i Rogers, 1969, s. 101). En annen fremtredende talsmannen for kritisk 

pedagogikk, Paolo Freire (1921 – 1997), legger vekt på at essensen i dialogen er ordet; ordet 

består av refleksjon og handling, og til sammen leder dette til praksis (Freire, 1972; Taraldsen, 

2011). Her finner vi tydelige likhetstrekk med sammenhengen mellom danning, dialog og 

praksis i Hellesnes’ artikkel (1992). Både Freire og filosofen Jürgen Habermas (1929 -) viser 

hvordan denne moderne revitaliseringen av dialogen som et grunnleggende element i 

danningen, utgjør kjernen i den såkalte språklige vendingen. Den handler om en 

epistemologisk, altså kunnskapsfilosofisk, snuoperasjon fra fokus på subjektet, eller individets 

bevissthet, på engelsk ”the philosophy of consciousness”, til en intersubjektiv teori om 

kommunikativ handling, eller ”theory of communicative action” (Morrow & Torres, 2002, s. 

18-30). Dette er et hovedanliggende for en rekke framtredende filosofer innen hermeneutikk, 

eksistensialisme og kritiske teori. Den språklige vendingen handler altså om at det 

mellommenneskelige i språket, dialogen, er i forgrunnen i forståelsen av danningsprosessen, 

mens det tidligere fokuset på enkeltindividets læring reduseres til å være avhengig av 

dialogen.  

 

Danning i dialog  

Dialogen, samspillet mellom lærer og elev, mellom mester og novise, er altså grunnleggende i 

dagens danningsdiskurs med sitt utgangspunkt i intersubjektive teorier om kommunikativ 

handling. I denne sammenhengen trekkes tidligere pedagogiske tenkere fram og revitaliseres, 

som John Dewey (1859 – 1952) og hans barne- og aktivitetssentrerte progressive pedagogikk 

(Dewey, 1997; Englund, 1997). Det samme gjelder pedagoger som anvendte Deweys 

progressive pedagogikk for den norske folkeskolen i by og bygd, som Anna Sethne (1872 - 

1961) og Erling Kristvik (1882 - 1969). Pedagogiske tekster til de tidligere nevnte romantiske 

folkedanningspedagogene, Grundtvig og Ole Vig, er også gjenstand for gjentokninger i lys av 

den nevnte språklige vendingen og dagens skoledebatt (Dale, 2004; Johnsen, 2000; 2004; 

Kvam, 2009; Walstad, 2006).  
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Lev Vygotskys (1896 – 1934) kulturhistoriske tekster, med særlig fokus på kommunikasjon 

mellom lærer og elev og mellom elever innbyrdes, har blitt selve symbolet på denne 

vendingen. Den handler om den snuoperasjonen, nevnt ovenfor, som beveger seg fra en 

universalistisk individorientert tradisjon og til intersubjektiv teori om kommunikativ 

handling; altså fra en isolert individ - læringsoppgave relasjon til læring i dialog. Vygotskys 

introduksjon av begrepet den nærmeste utviklingssone, på engelsk ”the proximal zone of 

development”, har blitt en pedagogisk klassiker. Han beskriver den på følgende måte: 

 

Den er distansen mellom det aktuelle utviklingsnivået, slik det framstår ved individuell 

problemløsning, og nivået for potensiell utvikling slik det trer fram ved 

problemløsning med veiledning av en voksen eller i samarbeid med dyktigere likemenn 

(Vygotsky, 1978a:86, artikkelforfatters oversettelse fra engelsk). 

 

Vygotskys tekster har en fremtredende rolle i dagens diskurs fra barnehage til 

universitetspedagogikk. Den italienske Reggio Emilia barnehagepedagogikken, er et 

eksempel på en tradisjon som bygger på Deweys, Jean Piagets, Vygotskys og Howard 

Gardners vektlegging av det aktive barnet i samspill med kamerater, lærere og lokalsamfunn. 

Den ledende pedagogen ved Reggio Emilia barnehagen, Loris Malaguzzi (1920-1994), 

utviklet et lokalt og internasjonalt samarbeid med kunstnere, pedagoger og filosofer. Hans 

praktisk pedagogiske tilnærming har høstet internasjonal anseelse gjennom de to prosjektene 

To Make a Portrait of a Lion (Gambetti & Piazza, 1987) og Making Learning Visible – 

Children as Individual and Group Learners (Giudici & Rinaldi, 2001), hvor sistnevnte var et 

samarbeidsprosjekt med Howard Gardner og Project Zero, Harvard Graduate School of 

Education, USA. Begge prosjektene er distribuert som filmer. Malaguzzis pedagogiske 

tilnærming fokuserer på barns psykososiale velferd og rett til kvalitetsomsorg. Han beskriver 

sin pedagogiske tilnærming gjennom følgende momenter: 

• den kjærlige skole 

• vakre og personlige læringsomgivelser 

• oppmerksomhet på detaljer overalt 

• prosjektarbeid 

• læringssamarbeid organisert i små grupper 

• den lyttende pedagogikk (pedagogy of listening) 

• kommunikasjon og ytring 
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• samarbeid mellom skole, foresatte og lokalsamfunn. 

 

Når Malaguzzi oppsummerer sin pedagogikk med ordene: ”Do nothing without joy”, vil 

tankene til nordiske pedagoger lett gå til de romantiske pedagogene, Grundtvigs og Vigs, 

argumenter for at skolen skal være frivillig og så interessant at elevene ønsker å være og lære 

(Edwards, Gandini & Nimmo, 1994; Gandini, 2002; Johnsen, 2000; Johnsen, 2007; Katz, 

1994; Rinaldi, 2001; Strozzi, 2001).  

 

Ledet samspill: en psykososial tilnærming innen pedagogisk og 

spesialpedagogisk tradisjon for danning i dialog 

Ledet samspill handler om danning i dialog. Det handler om samspill og kommunikasjon 

mellom omsorgsperson og barn, mellom lærer og elev, i oppvekst og danning.  Konkret 

bygger Ledet samspill på tre beslektede tradisjoner: nyere spedbarn- og tilknytningsforskning, 

sosiokulturell forståelse av kommunikasjon og sosiokulturell tilnærming til læring og 

mediering (Rye, 2001; 2002; 2005). I de neste avsnittene drøftes de tre tradisjonenes rolle for 

utformingen av Ledet samspill.  

 

Ledet samspill i lys av nyere spedbarn- og tilknytningsforskning 

Programmet eller tilnærmingen Ledet samspill er altså utviklet og praktisert gjennom de siste 

tjue - tjuefem år (Hundeide, 2001; Rye, 2002). Selv om tilnærmingen anvendes for alle aldre, 

ble den fra først av utviklet med fokus på den første kommunikasjonen mellom 

omsorgsperson og nyfødt. Den ble utviklet i opposisjon til tidligere spedbarnsforskning, hvor 

det var vanlig oppfatning at det nyfødte barnet var passivt og manglet sosiale egenskaper.  

Det paradigmeskifte, beskrevet som den språklige vendingen ovenfor, og som ledet til 

intersubjektiv teori om kommunikativ handling, medvirket også til en radikal vending i synet 

på den nyfødte. Den stadig økende spedbarnsforskningen viste at utvikingen skjer i 

interaksjon mellom barnets ulike genetiske anlegg og omgivelsene, i et dynamisk samspill 

mellom omsorgspersoner og barn. Spedbarnet er altså en aktiv partner i det sosiale samspillet.  

John Bowlby (1907–1990) er en pioner innen forskning om tidlig tilknytning, på engelsk 

attachement. Allerede i 1950 årene beskriver han det han kaller spedbarnets instinktive 

artspesifikke atferdsformer, som tjener til å fremme en god tilknytning mellom barn og mor. 

Han beskriver i detaljer hvordan klynging, suging, gråt, smil og øyebevegelser utløser 

omsorgsreaksjoner hos moren (Bowlby, 1958? Finner ikke årstallet i referansene i Rye, 2002). 
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I dag må fokuset utvides til samspillet mellom barnet og begge foreldre eller alle nære 

omsorgspersoner, inkludert barnehagepersonale.  

Videre forskning har funnet at det helt fra fødselen av foreligger en synkronisert, altså en 

samtidig utveksling av blikk, bevegelser, lyder og mimikk i samspillet mellom omsorgsgiver 

og barn. Dette tidlige samspillet antas å legge grunnlaget for videre utvikling av 

mellommenneskelig kommunikasjon (Trevarthen, 1988). Tydelig inspirert av Bubers 

dialogpedagogikk, gir Trevarthen og Aitken (2001) en oversikt over forskning om 

tilsynekomst og utvikling av det de kaller aktiv ”self-and-other” oppmerksomhet eller 

spedbarn-intersubjektivitet. Trevarthen er en betydelig bidragsyter innen forskning om 

intersubjektivitet. I en nyere artikkel oppsummerer han sammen med Niki Powers fem 

teoretiske hovedbegreper for hvordan intersubjektivitet utvikles (2009:210, kursiv av 

Powers & Trevarthen, oversatt fra engelsk av forfatteren): 

1. En forestilling om spedbarnets underliggende selv-regulering av sin fysiologiske tilstand 

samt aktivering av viljestyrt handling og oppmerksomhetsnivå 

2. En modell for motivene til både omsorgsgiver og spedbarnet som individuelle subjekter – 

motivene for hvordan deres impulser integrerer og koordinerer kroppsbevegelsene og 

legger til rette for selektiv bevissthet ved å fokusere og gi retning til felles oppmerksomhet 

3. Antakelse om at stimulering av aktiv interesse og bevissthet samt følelsesmessig ”søken” 

er nødvendig for læring  

4. Teori om intersubjektiv motivasjon for tilknytning mellom det umodne spedbarnet og 

omsorgsgiver – en felles følelsesmessig omsorg for hverandres velvære, som medvirker til 

å skape et lystbetont eller kjærlig forhold, og gjør dem triste når de er separert 

5. Antakelse om en videre intersubjektiv motivasjon for samvær, som aktiverer interesse og 

glede av felles erfaringer, og felles målrettet ”søken” i en verden av objekter, steder og 

andre personer.  

 

Forskning gjennom de siste tiårene gir altså sterke indikasjoner på at spedbarn oppfatter 

mennesker rundt seg som levende partnere, og besvarer deres kommunikasjon på en meget 

tilpasset, koordinert og direkte måte. Denne forskningen følger opp filosofiske og pedagogisk 

tradisjoner om kommunikasjonens og dialogens grunnleggende betydning for danning, 

oppdragelse og læring. Denne tilknytningen mellom voksne og barn gjennomgår en rekke 

forandringer gjennom oppvekstårene (Powers & Trevarthen, 2009; Rye, 2001; 2002; 2007).  

 

Ledet samspill i lys av sosiokulturell forståelse av kommunikasjon  



9 
 

Evnen til gjensidig tilknytning danner altså et nødvendig grunnlag for kommunikasjon, og 

kommunikasjon danner grunnlaget for kunnskapsformidling fra generasjon til generasjon. 

Vygotskys (1978b) banebrytende forskning viser at språk og kommunikasjon er et 

hovedredskap eller medie for denne læringen. 

De fire første temaene i Ledet samspill handler om kommunikasjon mellom omsorgsperson 

eller lærer og barn; en kommunikasjon som må ha visse kvaliteter. Den skal være positiv og 

baseres på barnets mestring og muligheter, altså resurser. Kommunikasjonen eller dialogen 

stiller krav til voksenpersonens sensitivitet. Med sensitivitet menes konkret evnen til: 

• å se de positive sidene ved den Andre 

• å fortolke den Andres signaler 

• å tolke den Andres ansiktsuttrykk 

• å tolke kroppsspråk og gester 

• å se den Andres tilstand og initiativ 

• å svare den Andre på en sensitiv måte med sensitiv ”inntoning” 

• å utvikle større selvstendighet og selvtillit til egen omsorgsevne 

( Hundeide, 2007; Rye, 2002).  

 

Selve formuleringen av disse egenskapene ved sensitiv kommunikasjon bærer preg av 

inspirasjon fra Bubers dialogpedagogikk (1947). Sensitiviseringsprinsippene egner seg også 

godt som konkretisering av språkfilosofen Julia Kristevas humanistiske prosjekt, som hun 

kaller sårbarhetens politikk. Det fokuserer på det mellommenneskelige møtet med den Andre 

som den Fremmede (Johnsen, 2010a; 2010b; Kristeva, 1997; 2008). Kristevas drøftinger av 

den Fremmede egner seg særlig godt som forklaringsmodell for den utfordringen som finner 

sted i møtet mellom Oss og den Andre, når sensitiviteten av en eller annen grunn er 

fraværende. Det er enkelt å gå inn i en positiv dialog med mennesker som kommuniserer på 

en måte vi kjenner, hevder Rye. Men, argumenterer Rye på linje med Kristeva, det er 

vanskelig når den Andre blir oppfattet som fremmed i forhold til Oss; blir oppfattet som 

annerledes, avvikende eller provoserende; når han eller hun vekker en følelse i oss av ubehag, 

tilbaketrekning, aggresjon eller avvisning (Johnsen, 2010a; 2010b; Kristeva, 1997; 2008; 

2010; Rye, 2007). Kommunikasjon baserer seg altså på en viss grad av sammenfall av 

sosiokulturell forståelse, og det er omsorgsgiveren eller lærerens oppgave å sørge for at de 

finner fram til denne felles forståelsen. Sensitiviseringsaspektene er viktige redskaper for å 

finne denne felles plattformen for sosiokulturell forståelse, kommunikasjon og dialog. 
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Ledet samspill i lys av sosiokulturell tilnærming til læring og mediering 

Vygotsky (1978a & b) presiserer at ethvert barn fødes inn i en kulturhistorisk kontekst som 

fungerer gjennom tilgjengelige aktiviteter, og redskaper som formidles fra generasjon til 

generasjon. Det dreier seg om danning og mediering, også kalt formidlet læring. Begrepet 

formidlet læring er formulert av Reufen Feuerstein (1921 -) og modifisert og videreutviklet av 

hans elev, Pnina Klein (Feuerstein, Klein & Tannenbaum, 1991). Feuerstein og Klein tar 

avstand fra tradisjonell kunnskapsentrert pedagogikk og slutter seg til intersubjektiv teori om 

kommunikativ handling. Feuerstein ser barnets mangfoldige utvikling som et resultat av den 

læringsprosessen som finner sted, når en omsorgsperson eller lærer fungerer som formidler 

mellom barnet og omverdenen. Formidlingen eller medieringen dreier seg om å hjelpe barnet 

til å lokalisere, velge ut og fokusere oppmerksomheten. Formidleren medvirker til å ramme 

inn læringsoppgaven. En mediert læringssekvens er aktiv og intensjonell. Den har altså et 

klart mål. Læreren vil i kraft av sine intensjoner, sin emosjonelle tilstand og kulturelle 

bakgrunn velge ut og organisere omgivelsene. Det valgte lærestoffet forberedes, tolkes og 

presenteres på en måte som forventes å være meningsfull og relevant for barnet (Feuerstein & 

Rand i Nyborg, 2008). Klein (1985) trekker fram at hovedintensjonen med formidlet læring er 

å påvirke barnas nysgjerrighet og interesse, og å skape behov for å lære. Disse intensjonene 

minner om de nevnte nordiske romantiske pedagogene, Grundtvig og Ole Vig, som på 1850 

tallet presiserte at skolen skulle være fri og så interessant at elevene ønsker å lære.  

Mens de første fire temaene i Ledet samspill dreier seg om resursbasert kommunikasjon, 

dreier de fire siste seg om mediering eller formidlet læring. Tre av dem handler om mediering 

av læringsoppgaver. Den siste handler om hjelp til å utvikle selvstendige lærevaner og 

selvkontroll (Hundeide, 2007).  

 

Ledet samspill i lys av beslektede intervensjonsprogram 
Selv om Ledet samspill, som tidligere nevnt, er en tilnærming som egner seg i 

mellommenneskelig interaksjon i alle aldere, siktet det opprinnelig mot samspill med de 

yngste barna. Ledet samspill er utviklet gjennom flere års samarbeid med to 

interaksjonsorienterte programmer, parallelt med innovasjonsarbeid i Norge og et antall andre 

land. Interaksjon dreier seg om samspill, samhandling og gjensidig påvirkning. Det handler 

om verbal og nonverbal kommunikasjon, så vel som om mediering eller formidlet læring. De 

er tidlig-intervensjonsprogrammer hvor profesjonelle veiledere har intensjoner om å delta i å 

tilrettelegge for positive psykososiale hjemmeforhold for barn og for familier. Programmene 
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kan karakteriseres som annen generasjons veiledningsprogram, hvor den første generasjonen 

handla om at familien til barn med ulike funksjonsvansker fikk tildelt treningsoppskrifter, 

gjerne fra et antall ulike eksperter. Denne kommunikasjonsformen mellom profesjonelle og 

foresatte bar preg av å være enveisstyrt fra profesjonell til familie, og den kan karakteriseres 

ved den tidligere nevnte individfokuserte danningsfilosofien ”philosophy of consciousness”. 

De såkalte andre generasjons intervensjonsprogrammene bygger på den framvoksende 

intersubjektive teorien for kommunikativ handling; ”theory of communicative action”. De 

bygger på intervensjon som sensitivisering, og de handler om et forhold mellom profesjonell 

og familie som preges av respekt og dialog. Formålet er å bidra til å realisere familiens 

muligheter til felles empowerment, altså til å styrke familiens egne psykososiale livssituasjon 

gjennom mobilisering av egne krefter og ressurser, som på engelsk kalles ”enabling” og 

”empowering” (Rye 2002; 2007). 

 

Det er særlig to tidlig-intervensjonsprogrammer som har flere likheter med Ledet samspill, de 

såkalte ORION- og MISC programmene.  

 

ORION som ble videreutviklet til det såkalte Marte Meo programmet, er et 

intervensjonsprogram for klinisk arbeid med enkeltfamilier. Det henter kunnskaper fra 

Trevarthen (1985) og kolleger innen spedbarns- og interaksjonsforskning, systemisk teori og 

tilknytningsteori. Programmet fokuserer på å bistå med utvikling av sensitivitet i 

kommunikasjon med barna. Det er et klinisk terapeutisk program som henvender seg til 

familier enkeltvis. Bruk av video og veiledningssamtaler med fokus på en felles dialog om 

opptakene er en viktig del av arbeidet.  

 

MISC står for “More Intelligent and Sensitive Children”. Som navnet tilkjennegir, fokuserer 

dette programmet på mediering eller formidlet læring. Pnina Klein har forenklet og 

videreutviklet Feuersteins og kollegers (1991) arbeider til det systematiserte MISC 

programmet. MISC har sitt hovedkvarter ved Bar-Ilan Universitetet, hvor studenter deltar i å 

prøve ut programmet med ulike barnegrupper.   

 

Som nevnt, bygger Ledet samspill på den samme forskningsbasen som de to programmene. I 

likhet med de to er også Ledet samspill et intervensjonsprogram som fokuserer på å støtte og 

bevisstgjøre omsorgsgivere i deres anvendelse av positiv, resursbasert kommunikasjon og 

mediering i samspillet med barn. Ledet samspill skiller seg fra de to andre programmene ved 
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at det har både sensitiv kommunikasjon, mediering samt støtte til barnas utvikling av 

selvkontroll som hovedtemaer. Videre framstår Ledet veiledning ikke som et program, men 

som en såkalt fasiliterende eller tilretteleggende tilnærming. Det er et lavterskel tilbud for 

samtalegrupper, bestående av foresatte og for profesjonelle og assistenter innen omsorg og 

opplæring. At det er et lavterskeltilbud vil si at det kan fungere som tilbud til alle interesserte, 

i tillegg til å være et tilbud rettet spesielt mot sårbare grupper. Det kan altså karakteriseres 

som et såkalt ”gatenært” tilbud.  Slik fungerer de flere steder i Norge. I noen bydeler og 

distrikter averteres det etter deltakelse i samtalegrupper på enkle A4 plakater, og 

”jungeltelefonen” mellom foreldre som allerede har deltatt i grupper og andre fører til at 

samtalegruppene blir overfylte på meget kort tid.  Ledet samspill har en enkel struktur sentrert 

rundt de nevnte åtte temaene. Dette gjør tilnærmingen åpen og fleksibel for anvendelse innen 

ulike aldersgrupper og i ulike kulturer (Hundeide, 2001; 2007; Rye, 2002).   

 

Ledet samspill 
De åtte temaene i Ledet samspill handler om interaksjonskvalitet. I arbeid med 

foreldregrupper og samtalegrupper for helsepersonell, pedagoger og assistenter representerer 

temaene åtte forslag til positiv kommunikasjon og mediering basert på barnets mestring og 

muligheter. De åtte temaene kan altså karakteriseres som normative, når de anvendes i 

samtalegruppene. De handler om hva vi bør gjøre i en kommunikasjons- og medierings 

situasjon.  De fungerer som generell veiledning eller råd om hvordan omsorgsgiver eller lærer 

kan kommunisere med barn eller elev på en positiv måte. Temaene kan imidlertid også 

anvendes deskriptivt, det vil si som utgangspunkt for beskrivelser av hvordan temaene 

praktiseres. Gruppedeltakerne får da som oppgave å legge merke til og skrive ned når og 

hvordan de anvender hvert av de åtte temaene i sitt hverdagsliv. Ved noen arbeidsplasser blir 

de også bedt om å filme interaksjonsepisoder, som senere blir analysert i fellesskap i 

samtalegruppene. Denne praksisen er inspirert av Marte Meo programmet. Hensikten er å 

bidra til en felles bevissthet for at positiv interaksjon faktisk forekommer hos oss, og for å 

støtte hverandre til å videreutvikle disse ferdighetene. Basistiltaket Ledet samspill er bygd opp 

rundt a) en positiv definisjon av barnet og dets utvikling, og b) åtte temaer, som kan inndeles i 

tre såkalte dialoger: 

 

Den emosjonelle og ekspressive dialogen - KOMMUNIKASJON 

Tema 1: Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet,  
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Tema 2: Juster deg til barnet og følg dets initiativ,  

Tema 3: Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang en 

 følelsesmessig samtale,  

Tema 4: Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre,  

Den meningskapende og utvidende dialogen. - MEDIERING 

Tema 5: Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten sin, slik at dere har felles 

opplevelse av det som er rundt dere,  

Tema 6: Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det, med følelser og 

entusiasme,  

Tema 7: Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet  

Den regulerende og grensesettende dialogen - MEDIERING 

Tema 8: Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette 

grenser på en positiv måte (Hundeide, 2007). 

 

De åtte temaene for resursbasert kommunikasjon og mediering med eksemplifisering 

 (Rye, 2001; 2002) 

 
Tema 1 - Vis positive følelser – vis at du er glad i barnet:   

Enten barnet kan forstå vanlig tale eller ikke, kan det likevel oppfatte følelsesmessige 
uttrykk for kjærlighet og avvisning, glede og sorg. Det er viktig for barnets trygghet at vi 
er følelsesmessige tilgjengelige, viser at vi er glad i det, holder det kjærlig, kjærtegner det 
og viser det glede og entusiasme. 
 

Tema 2 - Juster deg til barnet og følg dets initiativ: 

I samspill med barnet er det viktig at du er oppmerksom på barnets ønsker og handlinger, 
dets tilstand, følelser og kroppsspråk, og at du til en viss grad forsøker å justere deg til 
barnet og følge det barnet er opptatt av. 

 
Tema 3 - Snakk med barnet om ting det er opptatt av og prøv å få i gang ”en følelsesmessig 

samtale”: 

Allerede kort tid etter fødselen er det mulig å få i gang en følelsesmessig dialog med 
øyekontakt, smil og utveksling av gester og gledesytringer, hvor omsorgsgiver 
kommenterer positivt det barnet gjør eller er opptatt av, og hvor barnet ”svarer” med 
gledeslyder (sosial-kommunikative lyder). Denne tidlige følelsesmessige” samtalen” er 
viktig for barnets framtidige tilknytning og for dets sosiale og språklige utvikling.  
 

Tema 4 - Gi ros og anerkjennelse for det barnet klarer å gjøre:  

For at et barn skal utvikle selvtillit og pågangsmot er det viktig at noen formidler en 
følelse av egenverdi og kompetanse til barnet, og at noen forklarer barnet hvorfor noe var 
bra. Da vil barnet utvikle realistisk selvtillit.   
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Tema 5 - Hjelp barnet til å samle oppmerksomheten, slik at dere har en felles opplevelse av 

det som er rundt dere: 

Barn trenger ofte hjelp til å samle sin oppmerksomhet. Hjelpen kan bestå av at vi påkaller 
og leder deres oppmerksomhet henimot ting og hendelser i omgivelsene. 
 

Tema 6 - Gi mening til det barnet opplever ved å sette ord på det, med følelser og entusiasme: 

Ved å beskrive, gi navn og vise følelser for det dere opplever sammen, vil opplevelsen bli 
fremhevet og barnet vil huske den som noe viktig og meningsfullt. 
 

Tema 7 - Utdyp og gi forklaringer til det du opplever sammen med barnet:  

Barn trenger hjelp til å utvikle sin forståelse av omverdenen. Dette kan for eksempel skje 
ved at du sammenligner det dere opplever sammen med noe barnet har opplevd tidligere, 
forteller historier, gir forklaringer, stiller spørsmål og påpeker likheter og forskjeller.  
 

Tema 8 - Hjelp barnet å kontrollere seg selv ved å planlegge sammen og ved å sette grenser 

på en positiv måte; ved å lede barnet, vise positive alternativer og ved å planlegge sammen:  

Barn trenger hjelp til å øve opp sin selvkontroll og sine evner til å planlegge. Dette skjer i 
stor grad gjennom samspill med omsorgspersoner, som på en positiv måte leder barnet, 
legger forholdene til rette, hjelper det med å planlegge steg for steg, og når det blir eldre, 
forklarer hvorfor visse ting ikke er tillatt. ”Obligatoriske nei” byttes ut med en positiv 
måte å vise hva som er i orden, når det lar seg gjøre. 

 

Samtalegrupper, veiledere, trenere, forskning og internasjonalt samarbeid 

Som nevnt defineres ikke Ledet samspill som et fasttømret program, men som en 

tilretteleggende eller fasiliterende tilnærming. Dette stiller store krav til veilederne. Det er 

imidlertid formelle krav til opplæring og sertifisering av dem. De ansvarlige for tilnærmingen 

Ledet samspill er organisert i det internasjonale ICDP, International Child Development 

Program (http://www.icdp.info/), som har nasjonale styrer i et antall land, deriblant Norge. 

Sammenslutningen begynte sitt arbeid i 1985 og ble formelt grunnlagt i 1992. Det er styrene i 

det enkelte landet som i samarbeid med den internasjonale ICDP organisasjonen, har ansvaret 

for å kvalitetssikre og videreutvikle Ledet samspill.  

Kun sertifiserte ICDP veiledere har tillatelse til å lede samtalegrupper. Veilederne blir opplært 

av ICDP trenere, som selv har gjennomgått veileder og treneropplæring. Veileder- eller 

fasilitator-treningen består av en kombinasjon av teoretisk innføring, parvis praksis med en 

samtalegruppe med veiledning underveis, og krav om en fyldig logbokføring med konkrete 

eksempler og refleksjon i forbindelse med hvert samtalegruppemøte. Ansvarlige for 

veilederopplæringen er trenere som har gjennomgått en tilsvarende utdanning av 

http://www.icdp.info/�


15 
 

veilederaspiranter. Opplæringen av veiledere og trenere følger altså internasjonale standarder 

som administreres av ICDP internasjonalt (Hundeide, 2001; 2007; Rye, 2007). 

 ICDP har hatt prosjekter i 38 land på flere kontinenter. I dag har organisasjonen nasjonale 

ICDP-styrer eller andre interessegrupper i Danmark, Etiopia, Indonesia, Portugal, Romania, 

Sri Lanka, Sverige, Zimbabwe og Norge (http://www.icdp.no/). Det internasjonale styret har 

medlemmer fra fire land. Karsten Hundeide er leder for ICDP. Sammen med Henning Rye har 

han utviklet ICDP - Ledet samspill. 

 

Ledet samspill i spesialpedagogikken  
Ledet samspill er altså en tilnærming som egner seg for relasjoner mellom voksne og barn, og 

mellom mennesker i alle aldre. Arbeid med foreldre til barn med ulike funksjonsnedsettelser 

har imidlertid vært utgangspunktet for utviklingen av Ledet samspill. Et doktorgradsarbeid 

med fokus på en longitudinell studie av relasjoner mellom omsorgspersoner og for tidlig fødte 

barn (Rye, 1981), samt en rapport (Rye, 1985) som drøfter et antall nyere 

forskningsprosjekter og interaksjonsorienterte tiltak med fokus på barn med ulike 

funksjonsvansker, er blant litteraturen som danner grunnlaget for Ledet samspill. Boka Barn 

med spesielle behov – et relasjonsorientert perspektiv (Rye, 2007) drøfter praksis og 

erfaringer med Ledet samspill. Boka setter fokus på hvordan interaksjonsorienterte, 

forebyggende og tidlige hjelpetiltak kan snu en negativ psykososial og mental utvikling i 

positiv retning. Ledet samspill viser seg altså å være en egnet tilnærming til kommunikasjon 

og mediering i hjem, barnehage og skole for barn med særskilte behov.   

 

MISC-programmet har en base for forskning og videreutvikling ved Bar-Ilan universitetet 

under ledelse av Pnina Klein. I Norge har Ledet samspill hatt en base ved Institutt for 

spesialpedagogikk (ISP), Universitetet i Oslo, siden 1990 tallet. Instituttet var hovedpartner i 

utarbeiding av de tre første videofilmene som presenterte tilnærmingen; Tidlig samspill – en 

eksempelsamling (2001?), Ledet samspill – program for barnehage (2001?) og Samspill i 

skolen (2001?). Nyere DVD filmer og manualer for veileder opplæring er nå i produksjon på 

vegne av ICDP-Norge.  

Ledet samspill og ICDP-organisasjonen er introdusert og drøftet som en del av forelesningene 

om tidlig intervensjon ved ISP. Forelesningene gis ved Bachelor studiet og i Master 

programmene for norske og internasjonale studenter. De åtte temaene for resursbasert 

http://www.icdp.no/�
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kommunikasjon og mediering har vært anvendt i et antall Master oppgaver som 

hovedområder for deskriptive observasjonsstudier.  

ISP har samarbeidet med ICDP-Norge og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) i 

et pilotprosjekt for å utdanne Master studenter som veiledere i Ledet samspill.  

ICDP og Ledet samspill er et meget verdifullt bidrag til nyere spesialpedagogikk med vekt på 

kontekstrelatert og mestringsbasert forskning, utdanning og praksis.  

 
Avslutning 
 
ICDPs Ledet samspill er en av mange pedagogiske tilnærminger som bygger på den 

kulturhistoriske forskningstradisjonen grunnlagt av Lev Vygotsky, og som vokser fram i lys 

av den såkalte språklige vendingen og den påfølgende intersubjektive teori om kommunikativ 

handling. Tilnærmingen er derfor meget anvendbar i ulike omsorgs- og 

opplæringssammenhenger. Vektleggingen av omsorgsgivers og lærers sensitivitet ovenfor 

barn og elever som oppleves som fremmede, som annerledes, gjør den særlig anvendbar i 

multikulturelle grupper og som basis for all spesialpedagogisk praksis.  

 

Ledet samspill handler om kommunikasjon og mediering mellom omsorgsperson og barn, 

mellom lærer og elev, og mellom elever innbyrdes. I videste forstand dreier det seg om åpen 

og inkluderende dialog mellom mennesker i alle aldre, slik Buber (1947) påpeker. Det handler 

om danning i dialog.  
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