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Problemområde/ problemställningar 
 

I denna uppsats är det olikheter i kommunikativa färdigheter som ska belysas. Jag har vid 

flera tillfällen lagt märke till hur olikheter i barns kommunikativa färdigheter kan få betydning 

på också andra områder så som till exempel fackliga prestationer i skolan. Med 

intersubjektivitet som grund för kommunikation är det främst två teorier som ligger till grund 

för besvarelsen. Dessa presenteras av Bråten och Habermas. För att få en utvidgad förståelse 

av hur dessa teoretiska olikheter kan få betydning på barns reella kommunikativa färdigheter 

har modellmakt fått en plats i denna uppsats. Mina problemställningar är därmed följande: 

 

Motsatta perspektiv på kommunikation och intersubjektivitet. 

En sammanlikning mellan bidrag hos Jürgen Habermas och Stein Bråten. 

Teoriers påverkningskraft på omsorgspersoner 

 

  

Källor och metoder 

 

Utgångspunkten är barns kommunikativa utveckling och hur olikheter i denna kan få 

konsekvenser på flera områden i barnas senare liv. Jag har använt mig av flera teoretiker för 

att få en bredde i min besvarelse. Som sagt är huvudområdena kommunikation och barns 

utveckling. En framstående teoretiker på området kommunikation är Habermas. Vidare såg 

jag efter en kommunikationsteoretiker som tog för sig kommunikativ utveckling hos barn, 

valet här föll på Stein Bråten. För att få en större bredd och mer djup i uppsatsen har jag också 

valt ut två teoretiker som dessa stödjer sig till. För att komplementera Bråten har jag valt 

Daniel Stern, och för att få tillpassat Habermas teori till det jag studerat har jag valt Piaget. 

 

Denna uppsats består av en komparativ textanalys. Jag har i mina reflektioner tagit 

utgångspunkt i andras texter istället för egen inhämtad empiri. Genom att analysera utvalda 

texter försöker jag visa hur dessa kan kasta ljus över mina problemställningar, samt 

vidareutveckla tankar och idéer som framkommer av analysen. Den forskningsmetod som 

ligger till grund för mitt studium är därmed en hermeneutisk metod. I min besvarelse ser jag 

för mig flera ”helheter”. På den ena sidan har jag det som jag önskar att studera, nämligen 

kommunikation, samtidigt önskar jag att förstå kommunikation genom att studera olika teorier 
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runt det, olika ”delar”. Förståelsen av helheten kan stoppa där. För att vidare förstå de delar 

jag valt ut är det också nödvändigt att se närmare på författaren bakom verken. Här tar jag till 

exempel hänsyn till det faktum att Habermas teori inte är utvecklad med den hensikten att 

förklara kommunikativ utveckling hos barn. Vidare diskuterar jag också huruvida en teori 

som inte längre tillhör de som innehar modellmonopol kan vara relevant i denna uppsats. Här 

lägger jag vikt på författarna och den betydning de fått upp genom det förra århundradet.  

 

 

Resultat/ huvudkonklutioner 

 

I denna uppsats visar jag att förståelsen av barns kommunikativa färdigheter har förändrats 

upp genom åren. Nutidens förståelse representeras av ett syn på spädbarnet som en aktiv 

individ med interesse för den sociala världen. Dåtida teorier betraktar det lilla spädbarnet som 

till stora delar reflexstyrt och egocentrisk. En annan stor skillnad jag såg mellan mina två 

huvudteorier är sättet småbarnstiden framställs på. Här har jag valt att använda mig av två 

metaforer för att tydligare få fram skillnaden. I Habermas och Piagets framställning ses 

barnets utveckling på som en stege. Varenda steg i utvecklingen leder barnet närmare toppen, 

vilket representeras av den mogna vuxna. Barnet måste klättra uppför alla stegen för att 

komma till toppen, men kan helt fint stå kvar på toppen utan stöd från de tidiga stegen. När 

det gäller Bråten och Sterns syn på barnets utveckling ät en trappa en mer passande metafor. 

De första stegen barnet klättrar uppför i sin utveckling lägger grunden för den vidare 

utvecklingen. I en trappa är det också omöjligt att stå kvar på toppen utan grunden. Det är just 

detta som skiljer Piagets stadiemodell från Sterns domänmodell.  

 

Med intersubjektivitet som grund för kommunikation kom den största olikheten i teorierna 

fram. I Bråten och Sterns framställning menar man att spädbarnet föds med en tidig förmåga 

till intersubjektivitet som vidareutvecklas under det första levnadsåret. I Habermas och 

Piagets framställning av barnets kommunikativa förmågor hävdas det att barnet innehar en 

intersubjektiv förmåga först i 7-års ålder. Denna olikhet i synen på när barn blir i stånd till att 

delta i fullvärdig kommunikation kan genom teoriers påverkande kraft få betydning för hur 

barns kommunikativa kompetsens utvecklas. Om det är på detta sätt, kan man fråga sig om 

denna generation som växer upp med Bråten och Sterns syn på barnet, utvecklar en mer 

kompetent kommunikationsfärdighet än tidigare generationer. 
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FÖRORD 

 

Denna uppsats representerar slutet på ett 5 års långt studerande. Men den representerar också 

något mer, nämligen den jag har blivit genom all den tid jag har tillbringat på ”Helga”.  En 

text måste alltid förstås ut ifrån författaren. Detsamma gäller med den här, jag har faktiskt 

blivit en pedagog nu. Inte bara på ett papper, men det är den jag är, en pedagog. Tiden som 

student har varit både spännande och mödosam. I ett förord skall alla som har bidragit till att 

arbetet blivit som det blivit tackas, det hör till. Men jag menar att detta arbete inte bara kan 

ses isolerat på och vill därför först också tacka alla som gjort studietiden till det den har varit.  

 

Här vill jag först och främst säga tack till Kjeller’n och alla jag lärt känna där. För viktigt 

socialt umgänge men också för att ha varit en bra krok att gömma sig bort i med laptopen när 

läsesalen varit skrämmande. Många bra diskussioner och tankar har också utvecklats där 

under sena kvällar. När man så först är inne på detta med utveckling av tankar måste jag 

också tacka Oslo Sporveier för att de så ofta kommit försent. Många av mina idéer till denna 

uppsats har växt fram medan jag stått och väntat på tunnelbanan. Ett stort tack också till de 

föreläsare som med sitt engagement har inspirerat mig vidare.   

 

Vad gäller den faglige utvecklingen av detta arbete är det två personer som ska ha tack. Dessa 

är Stein Bråten och Ola Stafseng. Tack för god vägledning och för att ställa de rätta frågorna.  

 

Ett stort tack till Kaja Braathen, som gjenom att ha brytt sig och kommit med skrämmande 

frågor om hur långt jag har kommit i arbetet sett till att jag stressat hem och skrivit några 

rader. Vem vet när detta blivit färdigt annars.  

 

Jag vill också tacka mina syskonbarn Wilma, Joanna och Maximilan som i mörka stunder lyst 

upp vardagen och gjort det lättare att arbeta vidare. Här förtjänar hela min familj ett tack för 

uppmuntran och förståelse.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka Axel för att ha funnits där när jag behövt det.  

 

Marina Eva Anelie Lundgren 

Blindern, 3 augusti 2007 
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1. KOMMUNIKATIVA FÄRDIGHETER 

 

Kommunikation. Ett på många områden så viktigt tema att jag önskar belysa det genom denna 

uppsats. Det är ett tema som på flera sätt är lätt att förstå och ta in i sig, samtidigt som när 

man tänker närmare över det, är så svårt att förklara. Kommunicera är något vi gör hela tiden, 

med omvärlden runt oss. Sällan tänker man över varför eller hur man gör det, det bara sker. 

Betraktar man individer runt sig ser man samtidigt att denna kommunikation kan föregå på så 

många sätt. För några kommer det helt naturligt, medan andra måste jobba mer med det. Det 

är olikheter i individers kommunikativa färdigheter. Det är just dessa olikheter som har lett 

mig in på detta spår.    

 

 

1.1. METODER 

 

I ett arbete av denna storlek är det inte bara teoretiska hänsyn att ta, men också 

metodologiska. För att ge läsaren en bäst möjlig förståelse av hur denna uppsats byggts upp 

och hur jag kommit fram till de olika idéerna önskar jag att inleda besvarelsen med en inblick 

i också de metodologiska sidorna vid arbetet. Jag menar att mina tankar och synpunkter lättare 

kan förstås genom en helhetlig framställning av arbetet. Jag vill därför vidare se närmare på 

mitt val av problemställning och litteratur och slutligen vilken metod jag baserat arbetet på.  

 

 

1.1.1. Val av problemställning och litteratur 

 

När jag inledde arbetet med denna uppsats var det kommunikativ utveckling hos barn jag 

önskade att studera. Jag hade en hypotes om att barns kommunikativa färdigheter är av stor 

betydning också innanför andra områden. Jag har sett att skolan på många sätt kan vara lättare 

för dem som behärskar den sociala koden som används där. Här vill barnets kommunikativa 

färdigheter inte bara få stor roll för barnets sociala prestationer, men kan också få betydning 

för hur de tacklar de fackliga prestationskraven. Just detta gjorde att jag önskade att studera 

barnets utveckling av kommunikativa färdigheter. Här är det två huvudområden som ligger i 

fokus för arbetet, på den ena sidan har vi kommunikation, och på den andra är det barns 
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utveckling. Min problemställning har utarbetats på grundlag av dessa två områden. Men som 

det ofta blir i arbeten med texter har min fokus ändrat riktning under arbetets lopp. Som sagt 

var min utgångspunkt att jag önskade att studera barns kommunikativa utveckling för att 

lättare förstå hur olikheter uppstår och hur dessa olikheter kan få konsekvenser på flera 

områden i barnas senare liv. Jag önskade att använda mig av flera teoretiker för att få en 

bredde i min besvarelse. Som sagt är huvudområdena kommunikation och barns utveckling. 

En framstående teoretiker på området kommunikation är Habermas. Han har utvecklat en 

omfattande teori om kommunikation och jag önskade därför att använda mig av hans teori. 

Vidare såg jag efter en kommunikationsteoretiker som tog för sig kommunikativ utveckling 

hos barn. Här var det Bråten som fångade min uppmärksamhet, och genom honom och hans 

texter blev jag också ledet vidare till att se närmare på Sterns teorier. Det var också Bråten 

som i en e-mail korrespondens oss emellan gjorde mig uppmärksammad på att Habermas 

stödjer sig till Piagets utvecklingsteori. Härmed var mitt val av huvudteorier gjort. Genom 

mitt arbete med dessa teorier blev jag uppmärksammad på en viktig faktor vid dessa teorier, 

det var en oenighet vad gäller barns kommunikativa färdigheter. Så istället för att använda 

mig av dessa teoretiska perspektiv för att få en utvidgad förståelse av olikheter av barns 

kommunikativa kompetens intog jag ett nytt perspektiv. Det jag istället önskade att se 

närmare på var hur dessa teorier skiljde sig åt. Det vill säga att jag önskade att skriva en 

komparativ uppsats med utgångspunkt i två olika teoretiska perspektiv. Detta ledde till den 

första delen av min problemställning som lyder som följande: 

     

Motsatta perspektiv på kommunikation och intersubjektivitet. 

En sammanlikning mellan bidrag hos Jürgen Habermas och Stein Bråten. 

 

Jag önskade med detta att studera kommunikation och kommunikativa färdigheter från två 

olika perspektiv. Vidare i mitt arbete började jag reflektera över ännu en problemställning, 

nämligen om dessa två olika teoretiska perspektiv kunde föra till olikheter i hur barn 

behandlades av omsorgspersonerna. Jag hade en hypotes om att ens förförståelse spelar stor 

roll för utövelse av uppfostrande handlingar. Denna tanke förde till nya problemområden jag 

önskade att studera, sista delen av problemställningen blir därför: 

 

Teoriers påverkningskraft på omsorgspersoner 
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Med detta val avslutas avsnittet då begränsningar i val av problemställningar måste företas. 

Ovanstående text markerat i kursiv vill härmed representera de problemställningar jag vill se 

på i detta arbete.  

 

 

1.1.2. Uppbyggning och framdrift  

 

För att besvara dessa problemställningar har jag valt att inleda arbetet med att se närmare på 

den kommunikativa utvecklingen från spädbarnsåldern. De teorier jag använder mig av i detta 

kapitel vill presenteras av Stein Bråten och Daniel Stern. Här är det barnet i den 

mellanpersonliga världen som sätts i fokus. Steg för steg ser jag närmare på hur barnet 

utvecklas till att bli en kommunikativt kompetent individ. En stor fokus här vill bli barnets 

känsla av själv och hur denna utvecklas. Hur barnet förstår sig själv i förhållande till andra är 

grundlaget för förståelsen av barnets kommunikativa förmågor. Avslutningsvis i kapitlet om 

den kommunikativa utvecklingen från spädbarnsåldern går jag vidare för att se på Bråtens 

framställning av den kommunikativa utvecklingstrappan. 

 

Vidare i min besvarelse vill jag se närmare på de andra teorierna jag valt ut för att belysa mina 

problemställningar. Här är det Jürgen Habermas teori om kommunikativ kompetens som 

ligger i fokus. Efter en kort inledning till detta vill jag först presentera Piagets förståelse av 

barnets kognitiva utveckling så att denna kan ligga till grund för min vidare analys av 

Habermas syn på kommunikation. Här ser jag närmare på teorin runt adaptationsprocessen 

innan jag går vidare till att i likhet med föregående kapitel steg för steg försöka förstå hur 

barnets utveckling framställs. När jag återkommer till Habermas är det hans teori om 

kommunikativt handlande som ligger i fokus. Detta avslutas med att jag ser närmare på hur 

man genom att använda Piagets teorier som grund kan se vilka färdigheter som krävs för 

kommunikativ handling. 

 

I nästa kapitel önskar jag att få en förståelse för hur dessa teorier påverkar omvärlden. Jag har 

här valt att använda mig av Stein Bråtens teori om modellmakt för att utveckla denna 

förståelse. Här vill jag använda mig av Thomas-teoremet som säger att: ”Hvis du definerer en 

situasjon som virkelig, så blir den virkelig i sine konsekvenser” (Bråten, 2000: 34). 

Avslutningsvis i min besvarelse vill jag försöka dryfta dessa teorier upp mot min hypotes om 
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att olika teorier kan föra till olikheter i omsorgspersoners förförståelse vilket i sin tur kan leda 

till olikheter i den reella kommunikativa kompetensen. Innan jag går vidare för att starta med 

textanalyser för att besvara på problemställningarna vill jag se på några fler metodologiska val 

jag gjort i förbindelse med detta arbete.  

 

 

1.1.3. Från problemställning till metod 

 

I ett akademiskt arbete av detta slag vill nästa steg i mitt arbete bli att bestämma vilken metod 

jag vill använda mig av för att kasta ljus över problemställningarna. Själva formen på 

problemställningen lägger vissa föringar då den består av komparativ textanalys. Detta 

medför att arbetet vidare vill bli ett rent textstudium. Jag vill alltså i mina reflektioner ta 

utgångspunkt i andras texter istället för egen inhämtad empiri. Jag vill inte hämta in data som 

kan kasta ljus över problemområdena, fokus vill därmed bli själva analysen av texterna jag 

studerar. Genom att analysera utvalda texter försöker jag visa hur dessa kan kasta ljus över 

mina problemställningar, samt vidareutveckla tankar och idéer som framkommer av analysen. 

 

Den forskningsmetod som kommer att ligga till grund för mitt studium vill alltså vara en 

hermeneutisk metod. Alvesson och Sköldberg skriver att hermeneutiken har sina idéhistoriska 

rötter i renässansen i två parallella, delvis samverkande riktningar – den protestantiska 

bibelanalysen och det humanistiska studiet av antika klassiker: ”Texttolkning – exegetik – är 

sålunda utgångspunkten.” (Alvesson & Sköldberg, 1994: 115) Huvudtema i den 

hermeneutiska metoden är att en del endast kan förstås om det ses i samband med helheten.  

 

”En bibeltext kan sålunda endast förstås om den sätts i samband med hela Bibeln. 
Omvänt består ju helheten av delar, kan därför endast förstås ur dessa. Vi står alltså 
inför en cirkel, den s k hermeneutiska cirkeln: delen kan endast förstås ur helheten och 
helheten endast ur delarna.” (Alvesson & Sköldberg, 1994: 115)  

 

Denna tankegången om en hermeneutisk cirkel som utgångspunkt för textanalysen menar jag 

är gott ägnad för en uppsats av denna typ. Innan jag går vidare för att se på hur jag använt mig 

av denna metod i mitt arbete önskar jag att gå närmare in på teorin.  
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När man ser på cirkeln som metafor för textanalys, kan det lätt se ut som så att analysen blir 

till ett evighetsprojekt då den ena delen bara kan förstås genom den andra och vice versa. Är 

det då överhuvudtaget möjligt att komma fram till en förståelse? Alvesson och Sköldberg går 

in på detta och skriver att man har löst denna motsägelse genom att förvandla cirkeln till en 

spiral. Denna nya metafor gör utgången av en textanalys mer rimlig. Här, skriver Alvesson 

och Sköldberg, börjar man i en del, ”försöker tentativt sätta denna i samband med helheten, 

som därvid får ny belysning, återgår därefter till den studerade delen osv.” (Alvesson & 

Sköldberg, 1994: 116) Denna form för textanalys kallas för den objektiverande 

hermeneutikens cirkel. Som sagt var det i hermeneutikens inledande fas Bibeln och andra 

klassiska texter som var utgångspunkt för analysen. Detta utvidgades efterhand som 

hermeneutiken utvecklades och vad som är del och helhet är därför inte längre något konstant. 

Den hermeneutiska metodens användningsområde är nu gällande på skrivna texter 

överhuvudtaget, och även det talade ordet. Det samma gäller som sagt för helheten. En 

intressant vinkling som har kommit in här är fokuset på författaren bakom verket. Det vill 

säga att för att förstå en del av verket måste man se det i samband med författaren. ”Inte heller 

författaren kan emellertid ses isolerat, utan måste sättas in i sin samhälleliga kontext, ja, i en 

vidare analys i hela sin historiska bakgrund.” (Alvesson & Sköldberg, 1994: 117) Här önskar 

jag att gå tillbaka till det som är tema i denna besvarelse. Som visat i ovanstående avsnitt är 

detta en komparativ uppsats som bygger på en sammanlikning av teorier om kommunikation. 

Här ser jag för mig flera ”helheter”. På den ena sidan har jag det som jag önskar att studera, 

nämligen kommunikation, samtidigt önskar jag att förstå kommunikation genom att studera 

olika teorier runt det, olika ”delar”. Jag ger därför inledningsvis i nästa kapitel en kort 

introduktion till begreppet ’kommunikation’ som jag vill förstå teorierna utifrån, samtidigt 

som jag vill förstå detta begrepp genom de delarna jag senare går igenom. Förståelsen av 

helheten kan som sagt inte stoppa där. För att vidare förstå de delar jag valt ut är det också 

nödvändigt att se närmare på författaren bakom verken. Här tar jag till exempel hänsyn till det 

faktum att Habermas teori inte är utvecklad med den hensikten att förklara kommunikativ 

utveckling hos barn. Vidare diskuterar jag också huruvida en teori som inte längre tillhör de 

som innehar modellmonopol kan vara relevant i denna uppsats. Här lägger jag vikt på 

författarna och den betydning de fått upp genom det förra århundradet. Det sista hensyn som 

ville ha varit intressant att diskutera närmare är tidsperspektivet. För att förstå en teori 

utvecklad av en författare är det nödvändigt att se närmare på den samhälleliga kontext denna 

författare utvecklade teorin innanför. Just detta har skapat många funderingar hos mig som jag 

önskar att få vidareutveckla i ett senare studium. 
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I all forskning är det flera hänsyn som måste tas. Några av dessa uppfattas som allmänt 

giltiga. Som sagt tidigare är det viktigt att jag i mitt arbete med att analysera andras texter inte 

ser bort ifrån författaren och dens bakgrund. Det samma gäller för mig själv som författare av 

denna text. Jag sitter med mina egna förkunskaper och meningar genom vilka jag tolkar det 

jag läser. Alvesson och Sköldberg skriver här att dessa kan ses på som egna världar vilka är 

en ”horisont” av meningar. Denna horisont är dock inte något fast utan kan förändras. Men 

det är genom denna vi förstår andras världar: 

 

”[…] varje individ [är] redan från början (”alltid redan”) präglad av sitt meningsfält, 
intentionalt i tid och rum. Detta betyder att han/hon aldrig är fri från förföreställningar, ärvda 
från det förflutna, förutfattade meningar. Ingen utgår från tabula rasa, således inte heller den 
som försöker förstå.” (Alvesson & Sköldberg, 1994: 135-136)  
 

Därför är det också viktigt att tänka på att jag som författare av denna text och som läsare av 

andras text är färgad av mina egna förförståelser.  

 

 

1.2. KOMMUNIKATION – ”BEGREPPSAVKLARNING” 

 

I en uppsats som den här där förståelsen av begreppet kommunikation spelar så stor roll ser 

jag det nödvändigt att se närmare på detta begrepp. I folkmun förstår man ofta 

kommunikation som ett verbalt samtal mellan två eller flera individer. Det handlar om ett 

verbalt utbyte av tankeinnehåll. Som vi ska se senare är man inte i alla teoretiska perspektiv 

eniga i att kommunikation mellan människor nödvändigtvis behöver innehålla en verbal del. 

Min tanke bakom att ha med detta kapitel om begreppet kommunikation är inte att som vid en 

ordinär begreppsavklarning lägga till grund vilken förståelse av begreppet som kommer att 

användas i resten av besvarelsen. Då min uppsats omhandlar två olika teoretiska perspektiv 

vill det också innebära två olika uppfattningar av vad man lägger i begreppet och hur man 

förstår kommunikation. Jag menar ändå att det är viktigt att inleda med att se på vad som kan 

vara allmänt förstått vid begreppet.    

 

Om vi inleder med att se på ursprunget till ordet ’kommunikation’ så kan vi se att det kommer 

från det latinska ordet communicare. Communicare betyder gemensam (Svenska Akademiens 
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ordbok, 10.06.07)). Om man ser på verbet att kommunicera så handlar det alltså om att något 

görs gemensamt. Just denna utgångspunkt gör att jag för tankarna vidare till begreppet om 

intersubjektivitet och dets plats innanför teorier om kommunikation. Själva bakgrunden för 

begreppet kommunikation handlar om att göra något gemensamt. Innan jag går vidare här vill 

jag gärna se på en förklaring av begreppet ’intersubjektivitet’, Stern visar till en definition av 

Trevarthen och Hubley som lyder som följande: ”en avsiktlig eftersträvad delaktighet när det 

gäller upplevelser om saker och händelser.” (Stern, 2003: 188)   

 

Gemensamhetsfaktoren bör enligt min mening kunna anses som en allmänt uppfattat faktor 

vid kommunikation. Detta på grund av att det ligger i själva betydningen av ordet. Jag skrev 

ovan att begreppet ’kommunikation’ i folkmun ofta förstås som ett verbalt utbytte av 

tankeinnehåll. Förstås mottagaren av detta tankeinnehåll som en delaktig aktör eller som en 

passiv mottagare? Här kan det vara svårt att hitta en enda uppfattning då detta är ett område 

vid förståelsen av begreppet som teorier skiljer sig åt. Rommetveit förklarar dessa olika 

teoretiska perspektiv som monologisk- och dialogisk baserad kommunikationsteori. 

Rommetveit skriver att innanför traditionell språkhandlingsteori så har talaren status som 

autonom aktör och är den enda författaren av meningsinnehållet i sitt uttalande. Sådana 

monologisk baserade kommunikationsteorier förklarar kommunikation som ett envägs 

transportmedel. Talaren kan tillpassa sitt yttrande på ett sådant sätt att han tror att mottagaren 

förstår vad han menade med det, men mottagaren betraktas som en skapning det 

kommuniceras till: ”[…] ein kalkulator – ikkje en medforfattar – av meiningsinnhaldet i 

ytringa, og ytringa fungerer som ein slags leidning («a conduit») for transport av mentalt 

innhald frå ein sender til ein mottakar.” (Rommetveit, 2004: 16) Vidare skriver han att 

innanför monologisk baserade teorier har man en föreställning om en bokstavlig, kontextfri, 

immanent språklig mening, som representerar en föreställning om ett språk rensat för 

dialogicitet. Här skriver han ”blir relasjonen mellom det subjektivt og kollektivt meiningsfylte 

liggjande i eit ingenmannsland mellom trongt individualpsykologisk teori og abstrakt 

systemteori.” (Rommetveit: 2004: 18) Vidare omtalar han de teoretiker som var pionjärer 

innanför utvecklingen av ett dialogiskt paradigm som vidsynta tänkare som vågade sig ut på 

upptäcktsfärder i detta terra incognita. Här finner vi kända namn så som Martin Buber, 

George Herbart Mead och Lev Vygotsky (Rommetveit, 2004).  

 

”Martin Bubers filosofiske credo var ikkje det kartesianske cogito ergo sum (eg 
tenkjer, altså er eg), men es ergo sum: Du er, altså er eg. I Bubers dialogfilosofi 
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(Buber 1958), George Herbart Meads symbolske interaksjonisme og hypotesar om 
sjølvets sosiale opphav (Mead 1934) [...] fanst det ingen innebygde fordommar om 
grenser mellom det subjektivt, intersubjektivt, og kollektivt meiningsfylte. [...] 
Aksjonsfeltet for vår individuelle psyke, hevda George Herbart Mead (1934:223), har 
same utstrekning som vår sosiale aktivitet eller vårt apparat for meistring av sosiale 
relasjonar. [...] Den sosiale dimensjonen av vårt medvit er den primære, den 
individuelle dimensjonen er avleidd frå den sosiale, og sekundær. Det hevda Lev 
Vygotsky (1979: 30), utviklingspsykologen i den russiske avantgarden som våga seg 
ut på ekskursjonar i gråsona mellom individ og kollektiv og dermed inn i vitskapleg 
disiplinerte studium av dialogen som kommunikasjons- og samlivsform og 
dialogisiteten i den individuelle psyke.” (Rommetveit: 2004: 18-19) 

 

Med denna övergång till de dialogisk baserade kommunikationsteorierna menar jag att vi 

börjar närma oss det som jag tidigare skrev kännetecknade kommunikation, nämligen en 

grund runt intersubjektivitet. Som Vygotsky säger, det är den sociala dimensionen av självet 

som är den primära. Jag skrev inledningsvis i detta avsnitt att jag önskade att finna något som 

kunde vara en gemensam faktor för förståelsen av kommunikation, först såg jag på ordets 

upphov, senare på den historiska utvecklingen från monologisk baserade till dialogisk 

baserade kommunikationsteori. Jag skrev tidigare att teoretiker innanför den tidiga 

uppfattningen såg på mottagaren av talarens budskap som en passiv mottagare, 

kommunikation var något där det föregick en envägs transport av budskap. I den dialogisk 

baserade förståelsen ser man på mottagaren som en medförfattare av meningsinnehållet i 

talarens uttalande. Varenda uttalande måste tolkas utifrån sin lokala kontext och utifrån ett 

dubbelperspektiv: retrospektivt, som potentiellt kontextbundet och knytet till något som 

tidigare är sagt och menat, och prospektivt, som potentiellt kontextskapande och styrande för 

meningsinnehållet i samtalet (Rommetveit: 2004). Detta är den förståelse av kommunikation 

som kommer att ligga som bakgrund för resten av uppsatsen. Det som kommer härnäst vill 

visa till olikheter i hur man vidare definierar och förstår kommunikation och kommunikativ 

utveckling    

 

 

2. DEN KOMMUNIKATIVA UTVECKLINGEN FRÅN SPÄDBARNSÅLDERN  

 

Stein Bråten är dr.philos i psykologi och professor i sociologi. Denna utgångspunkt ger 

Bråtens teori en tvärfaglig prägel. I sitt verk Kommunikasjon og samspill – fra fødsel til 

alderdom ger han en införing i sociologiska och psykologiska sidor kommunikation och 

relation, utveckling och samhandling (Bråten, 2004: 19). I detta kapitel ska jag se på Bråtens 
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förståelse av kommunikativ utveckling. När det gäller den första fasen i spädbarnets 

kommunikativa utveckling vill denna utdjupas ytterligare genom Daniel Sterns domänmodell 

för utveckling. Bråtens och Sterns teorier samsvarar på detta område och jag menar därför att 

Sterns modell är ett gott bidrag för att ytterligare förstå Bråtens teori om kommunikation.  

 

     

2.1. GRUNDLAGET FÖR BRÅTENS TEORI – SPÄDBARNETS TIDIGA FÖRMÅGA 

TILL INTERSUBJEKTIVITET 

 

Man kan ha två olika infallsvinklar på barns utveckling. Den ena innebär att man tar 

utgångspunkt i de vuxnas kulturella värld och färdigheter. I denna infallsvinkel ser man på 

omogna tendenser hos barn upp mot en föreställning om välutvecklade färdigheter hos vuxna. 

Här menar man att barnas omogna tendenser försvinner på högre utvecklingsstadier. En sådan 

betraktelse av barns utveckling innebär att spädbarnsåldern beskrivs på den vuxna världens 

premisser. Hur detta kan framställas vill jag komma tillbaka till senare då jag ska se närmare 

på teorierna till Piaget och Habermas. Det är emellertid den andra infallsvinkeln som teorierna 

till Bråten och Stern innehar. Här tar man utgångspunkt i spädbarns mellanpersonliga värld. 

Innanför denna syn ser man på spädbarns mellanpersonliga färdigheter som viktiga också för 

processer i senare ålder. När man innehar en sådan syn på barns utveckling blir förståelsen av 

spädbarnets färdigheter en infallsport till att också förstå kommunikation i vuxen ålder 

(Bråten, 2004: 53-59). Just detta har gjort att jag har valt att lägga stor fokus på förståelsen av 

spädbarnets kommunikativa utveckling i min besvarelse.  

 

Bråten skriver att spädbarnet redan efter den första timmen kan ta efter vuxnas ansiktsuttryck 

och gester. Efter en kort stund kan spädbarnet delta i ömsesidig dialog med sin 

omsorgsperson. Barnets erfarenheter från fostertiden med att röra sig i takt med moderns 

kropp förbereder barnet på en del av detta samspel. Men, skriver Bråten: ”Verken slik 

prenatal erfaring eller instinkter med medfødte utløsermekanismer har vist seg å kunne 

forklare variasjonsrikdommen i bevegelser i finstemt samordning og etterligning som 

oppvises i tidlig ansikt-til-ansikt-kontakt.” (Bråten, 2004: 23) Spädbarnets tidiga förmåga till 

att engagera sig i ömsesidig dialog kan alltså inte enbart förklaras utifrån erfarenheter barnet 

gjort under fostertiden. Vad är det så som gör barnet i stånd till att delta i sådana samspel? 
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Här stödjer sig Bråten till Trevarthen som hävdar att man kan se en form för intersubjektivitet 

hos spädbarnet redan i de första levnadsmånaderna. Trevarthen kallar denna form för 

samkänsla för en ’primär intersubjektivitet’. Här kan man se en positiv syn på vad det 

nyfödda barnet klarar. Vill det att inneha en sådan positivt syn kunna få någon inverkan på 

barnets vidare utveckling. Detta är en fråga som jag önskar att se närmare på i slutet av denna 

oppgave. Men för att verkligen kunna svara på något sådant, eller överhuvudtaget kunna 

dryfta det, så krävs det en djupare förståelse av teorin. Också Stern har slutit sig till denna syn 

på tidig intersubjektivitet. Han har fokuserat på den kommunikativa utvecklingen i 

spädbarnsåldern och jag vill därför se närmare på hans teori för att förstå hur det lilla barnet 

kan vara i stånd till att delta i ömsesidig dialog redan från födseln av.  

 

 

2.2. DANIEL STERNS DOMÄNMODELL FÖR UTVECKLING 

 

Daniel Stern är läkare och psykoanalytiker. Hans bok om spädbarnets interpersonella värld 

representerade ett paradigmskifte i mitten av 1980-talet:  

 

”Med förändringen av självet som en utvecklingslinje för hur barnet organiserar 
sina subjektiva upplevelser av sig själv och omvärlden öppnade Stern nya 
möjligheter för den moderna psykodynamiska utvecklingspsykologin.” 
(Mothander, 2002: 11) 

 

Enligt Mothander, som skrivit förordet till Sterns bok, var detta en tid då det psykodynamiska 

perspektivet höll på att förlora greppet om teorierna kring människans tidiga utveckling. 

Genom Sterns arbete får vi en syntes som skapar nytt liv i utvecklingspsykologin och 

inspirerar till psykodynamisk utveckling med tydlig intersubjektiv inriktning (Mothander, 

2002: 11).  

 

Stern har utarbetat en domänmodell för utveckling. Till skillnad från en stadiemodell, där 

varje successiv fas ersätter den föregående, antar domänmodellen en progressiv ackumulering 

av olika känslor av själv, socioaffektiva kompetenser och sätt-att-vara-tillsamman-med-andra. 

Med sätt-att-vara-tillsammans-med-andra menar Stern ett slags inre objekt som formats av 

mönster av erfarenheter av själv i samspel med annan. Han har också valt att kalla dessa 

erfarenheter för representationer av interaktioner som generaliserats (RIGs) (Stern, 2003: 25). 



18 
 

 18

Dessa RIGs är med på att förklara barnets beteende och är något jag kommer tillbaka till 

senare i detta kapitel.  

 

De domäner som växer fram under utvecklingen försvinner inte, utan förblir aktiva i ett 

samspel med andra domäner. Den ena domänen underlättar framväxten av den andra 

domänen. Stern själv, menar att denna modell passar speciellt när det gäller samspel mellan 

människor. Den är bäst ägnad till att fånga spädbarnets möte med den sociala världen (Stern, 

2003: 21-23). Stern själv menar att en domänmodell är bäst ägnad till att fånga spädbarnets 

möte med den sociala världen. Som nämnt tidigare finns det andra modeller som inte ser på 

spädbarnets utveckling som en del av den vuxna kompetensen, men som menar att de steg 

man går igenom i tidig barnålder försvinner efterhand som de mogna vuxna tendenserna tar 

över. Det är alltså inte alla som är eniga att en domänmodell är den bästa modellen för 

spädbarnets utveckling. Som sagt representerar Piaget den andra typen av modell och i nästa 

kapitel vill jag gå närmare in på en förklaring av denna.  

 

 

2.2.1. Spädbarnets interpersonella värld 

 

Stern förenar genom sin teori idéer från utvecklingspsykologi och psykodynamisk 

psykoterapi. Spänningen mellan dessa teorier framställer han genom att omtala dem som det 

observerade barnet och det kliniska barnet. Han skriver att observationer av de färdigheter ett 

spädbarn besitter bara kan bidra till att definiera gränserna för de subjektiva erfarenheterna. 

För att få en fullständig bild av spädbarnets inre värld behövs också kunskaper från det 

kliniska området. Det kliniska barnet utgör den gemensamma frukten av två personers bidrag 

– dels den vuxna person som blivit patient, dels terapeuten som har en teori om barnets 

upplevelser. Det kliniska barnets beteende studeras i motsättning till det observerade barnet, 

inte i den samma tid som det äger rum. De två perspektiven utfyller varandra. De observerade 

barnet bidrar med de färdigheter som är lätta att se, medan det kliniska barnet bidrar med 

subjektiva upplevelser som är grundläggande drag i den sociala världen (Stern, 2003: 65-66, 

70). 

 

”Båda dessa angreppssätt eller perspektiv är nödvändiga för vår nuvarande 
uppgift att beskriva utvecklingen av spädbarnets upplevelse av ett själv. Det 
kliniska barnet ger liv åt det observerade barnet, medan det sistnämnda ger en 
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antydan om de generella teorier på vilka vi kan bygga våra idéer om det kliniska 
barnets subjektiva värld.” (Stern, 2003: 66) 

 

Det kommer klart fram att Stern har en grundläggande tanke om barnet som en aktiv 

medspelare i tidiga samspel. Han menar att det existerar tidiga former av intersubjektivitet 

från livets första stund. Spädbarnet är därför inte bara en bricka, men en aktiv aktör i sin 

interpersonella värld (Stern, 2003: 33). 

 

 

2.2.2. De fyra känslorna av själv 

 

Om man vill skapa en bild av spädbarnets subjektiva erfarenheter av sitt sociala liv, bör man 

inleda med att sätta känslan av själv i centrum för studiet. Det är svårt att svara på vad självet 

är, ofta ligger dessa känslor av själv utanför vårt medvetande. Vi bearbetar automatiskt våra 

erfarenheter på sådant sätt att de verkar tillhöra någon form av unik subjektiv organisation – 

det vi kallar för upplevelsen av själv. Språket kan vara ett redskap till att observera en känsla 

av själv, frågan här är då om det existerar någon form för preverbal känsla av själv. Detta är 

ett tema som det existerat oenighet om genom tiderna, och som vi ska se i nästa kapitel är inte 

alla eniga om svaret. Stern hävdar dock att vissa upplevelser av själv existerar före språket 

och självmedvetenheten. Upplevelsen av själv och dess motsvarighet, upplevelsen av annan, 

utgör universella fenomen som i grunden påverkar alla våra sociala erfarenheter. Stern hävdar 

att i och med att nya beteenden och färdigheter uppstår, omorganiseras de för att bilda 

perspektiv på själv och annan. Detta för till en utveckling av olika känslor av själv. Stern 

framställer denna utveckling i fyra olika faser som innebär olika känslor av själv. (Stern, 

2003: 55-56, 78).  

 

 

2.2.2.1. Känslan av ett uppvaknande själv (0-2 mån) 

 

Vid två månaders ålder sker en förändring hos spädbarnet. Det börjar aktivt söka ögonkontakt, 

inlärningen sker snabbare och det utvecklar mer avancerade strategier för att uppmärksamma 

omvärlden. Fram till denna förändring befinner sig spädbarnet i någon form av presocial, 

prekognitiv och preorganiserad livsfas (Stern, 2003:91). För att förstå hur barnet upplever sin 
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sociala värld under denna första tid måste vi se på barnets känsla av själv. För som jag skrev 

tidigare, upplevelsen av själv påverkar alla våra sociala erfarenheter.  

 

I den första livsfasen skapar barnet aktivt en känsla av ett uppvaknande själv. Det handlar om 

en upplevelse av struktur, och i tråd med Sterns teori om domäner som förblir aktiva är detta 

en känsla av själv som varar resten av livet. Barnet föds med ett visuellt och motoriskt system 

som på många sätt är klart att användas. Detta gör barnet till en aktiv individ, och genom att 

observera det kan vi få mer kunskap som kan säga oss något om hur det upplever sin sociala 

värld. Stern visar här till generella principer om spädbarnets perceptuella, kognitiva och 

affektiva förmåga: 

 

1. Barn söker sensorisk stimulering, och de gör detta med den föregripande förmåga 

eller egenskap som är en förutsättning för ett antagande om drifter och 

motivationssystem. 

2. Barn har en tydlig förkärlek eller preferens när det gäller de upplevelser de strävar 

efter och de tolkningar de gör. Detta handlar om medfödda faktorer. 

3. Från födseln och framåt tycks det finnas en huvudsaklig tendens att utforma och 

pröva hypoteser som handlar om vad som sker i världen (…). Det är uppenbarligen 

på det viset att denna centrala tendens i medvetandet (…) på kort tid kategoriserar 

den sociala verkligheten i liknande och olikartade mönster, skeenden och 

erfarenheter (…). 

4. Affektiva och kognitiva processer är inte särskilt lätta att skilja åt. Under en enkel 

inlärningsuppgift varierar aktivitetsnivån; inlärningen är motiverad och affektstyrd. 

Under ett affektivt laddat ögonblick återfinner vi på ett liknande sätt både 

perceptuella och kognitiva processer. Affektiva erfarenheter (till exempel förvåning) 

kan slutligen uppvisa sina egna både invarianta och olikartade drag. Att sortera dessa 

utgör en kognitiv uppgift som rör affektiva upplevelser (Stern, 2003: 96). 

 

Detta affektiva barn, med sin motivation och sina begär tvingar sig själv till att lämna den 

vakna inaktiviteten. Samspelet under spädbarnets första tid innebär i stor grad att 

omsorgspersonen reglerar och stabiliserar förhållandet mellan sömn och vakenhet, dag och 

natt samt hunger och mättnad, dvs. fysiologisk reglering. Dessa uppgifter följs ofta åt av 

socialt beteende från omsorgspersonens sida. Omsorgspersonernas reaktioner blir också 

följden av barnets sociala beteende, så som gråt, gnäll, leende och ögonkontakt. Därför 
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innehåller den fysiologiska regleringen en hel del socialt samspel (Stern, 2003: 97). Här ser vi 

att Stern betraktar också den tidiga fysiologiska regleringen som en form för socialt samspel.   

 

Grunden för ett socialt samspel är en upplevelse av subjekt – subjekt. Omsorgspersoner agerar 

ofta från första stund som om barnet har en känsla av själv. Omsorgspersonerna tillskriver 

barnet avsikter, motiv och kontroll över sina handlingar: 

 

”Det är nästan omöjligt att genomföra ett socialt samspel med spädbarn utan att 
förläna dem mänskliga egenskaper, något som gör vårt beteende förståeligt och 
meningsfullt. Föräldrarna behandlar nästan alltid sina barn som begripliga 
varelser, det vill säga som de människor de håller på att bli, genom att vara 
verksamma i barnets «närmaste utvecklingszon».” (Stern, 2003: 98) 

 

Stern skriver att man tidigare avfärdat teorier om att barnet skulle ha en känsla av själv i så 

tidig ålder. Detta för att man vanligtvis tänker på en sådan känsla som integrerad. Stern är 

enig i att spädbarnet under denna första levnadstid inte är kapabel till en integrerad känsla av 

själv. Stern skriver vidare att här har barnet åtskiljda och disparata upplevelser av sig själva 

som ännu inte har integrerats till ett övergripande perspektiv. Piaget, Gibsons och andra 

inlärninsteoretiker har studerat hur dessa åtskilda erfarenheter kan skapas. De beskriver de 

språng som ingår i denna utveckling av strukturen i termer av den kognitionen som finns på 

de olika stegen. Vidare skriver Stern att dessa teoretiker ofta tolkar produkten av dessa 

integrerade språng som känslan av själv. Men, skriver han vidare, denna utveckling innehåller 

också en annan del, nämligen processen – upplevelsen av att göra dessa språng, att forma 

relationer mellan tidigare orelaterade skeenden. Stern menar att barnet kan uppleva både 

processen och produkten av denna utveckling (Stern, 2003: 100). 

 

När man ska försöka förklara dessa processer intar man olika teoretiska synsätt och använder 

sig av olika akademiska begrepp. Problemet här är att spädbarnet inte upplever världen genom 

dessa termer. Det bryr sig inte om innanför vilken domän en erfarenhet är. Det tar in 

förnimmelser, perceptioner, handlingar, kognitioner, inre behovstillstånd och 

medvetandetillstånd och upplever dem direkt i termer av intensitet, from, temporalt mönster, 

vitalitetsaffekt, kategoriaffekt och hedonistisk ton. Dessa är de grundläggande delarna i den 

tidiga subjektiva upplevelsen. Denna subjektiva värld av begynnande organisation är den 

grundläggande domänen för mänsklig subjektivitet. Den är verksam utanför vårt medvetande, 

det är en upplevelsesmatris utifrån vilken våra tankar, igenkännbara handlingar och 
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verbaliserade känslor senare kommer att uppstå. All inlärning påbörjas i domänen för ett 

uppvaknande relaterande. Denna domän förblir aktiv och de känslor av själv som senare 

utvecklas är en produkt av denna organiserande process (Stern, 2003: 124). 

 

Stern skriver att känslan av ett uppvaknande själv handlar om upplevelsen av denna process. 

För att man ska kunna tala om denna upplevelse på ett givande plan är det viktigt att klargöra 

med vad slags medvetande spädbarnet upplever denna process. Stern refererar här till Woolf 

som skriver att upplevelsen måste vara en specifik och avgränsad händelse. Något som händer 

i det nuvarande ögonblicket. För att ge en förståelse av detta använder Stern sig av uttryck 

som ’primär medvetenhet’ (Stern, 2003: 27). 

 

Den primära medvetenheten är inte självreflexiv, den är inte verbaliserad och existerar bara 

under nuvarande ögonblick. Idén om primär medvetenhet består av flera delar. Den första 

handlar om att alla mentala handlingar (perception, känsla, kognition, minne) följs av 

information från kroppen som innefattar viktiga inre upplevelser. Den andra innefattar alla de 

saker som kroppen måste gör för att tillåta stödja eller förstärka den pågående mentala 

aktiviteten. Dessa kroppssignaler kommer från självet. Dessa signaler behöver varken 

uppmärksammas eller bli medvetna, men de finns i bakgrunden. Nästa nödvändighet handlar 

om ett intentionellt objekt. Det är det objekt som medvetenheten riktar in sig på. Det är en 

sammankoppling av dessa som primär medvetenhet handlar om (Stern, 2003: 28): 

 

”Primär medvetenhet innebär att ett intentionellt objekt i det nuvarande ögonblick kopplas 

samman med den vitala bakgrundsinformation som kroppen förmedlar. Den kroppsliga 

informationen specificerar att det är man själv som upplever det intentionella objektet. 

Känslan av ett uppvaknande själv uppträder som en levande (vital) »upplevare« av det 

intentionella självet.” (Stern, 2003: 29) 

 

Det medvetande med vilket spädbarnet upplever processen av att göra så kallade språng i 

utvecklingen, präglas av en här-och-nu förståelse. Det är i ett givet ögonblick som barnet 

upplever att vara levande, att vara den som upplever händelsen, att ha ett själv. 
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2.2.2.2. Känslan av ett kärnsjälv (2-7 mån) 

 

Efter ett par månader tycks det lilla barnet ha blivit annorlunda som person. Dets engagemang 

i sociala samspel är mer integrerade. Barnet har nu i en allt större grad kontroll över sina 

handlingar och affekter och kan inrikta sig på en mellanmänsklig situation. Tidigare teorier 

innanför den kliniska utvecklingspsykologin, har hävdat att denna period präglas av en så 

kallad »normal symbios«. Det har hävdats att barnet i denna period inte innehar en 

differentierad känsla av sig själv, men upplever en sammansmältning med modern. Stern 

skriver att nyare forskningsresultat stödjer det första yttrandet. Nämligen att barnet i en allt 

större grad har en integrerad känsla av själv och av annan. Det första barnet tycks göra när det 

skapar en interpersonell värld är att skapa en känsla av ett kärnsjälv och kärn-andra (Stern, 

2003: 125-126). I förra avsnittet skrev jag om den första känslan av själv som barnet upplever, 

nämligen känslan av ett uppvaknande själv. Jag har nu tänkt till att gå närmare in på arten av 

den känsla av själv som barnet utvecklar runt två-månaders åldern. 

 

 

2.2.2.2.1. En organiserad känsla av själv 

 

En känsla av själv är inte en kognitiv konstruktion, utan snarare en upplevelsemässig 

integration. Känslan av ett kärnsjälv är en erfarenhetsmässig upplevelse av olika skeenden 

som vanligtvis tas för given och som verkar utanför det medvetna. Men vilka erfarenheter är 

det så som är nödvändiga för att bilda en organiserad känsla av ett kärnsjälv. Stern har 

utvecklat en preliminär lista över tillgängliga och nödvändiga erfarenheter: 

 

1. Självagens – upplevelsen av att vara upphov till sina egna men inte till andras 

handlingar. Det handlar också om att ha en vilja, utöva kontroll över sitt eget beteende 

och förväntade konsekvenser av olika handlingar. 

2. Självkoherens – upplevelsen av att vara en sammanhållen fysisk helhet med gränser 

mot omgivningen, ett säte för integrerade handlingar både när man rör sig (beter sig) 

och när man är stilla.  

3. Självkontinuitet – upplevelsen av att finnas till under en längre tid, av kontinuitet med 

ens egen förflutna och av att man »fortsätter finnas« och till och med kan förändras 

samtidigt som man förblir densamma (Stern, 2003: 127). 
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Dessa erfarenheter är nödvändiga för mental hälsa i vuxen ålder. En integrering av dessa 

grundläggande själverfarenheter med ett socialt subjektivt perspektiv för till en känsla av ett 

kärnsjälv. Alla själverfarenheter uppfattas som ett konstant drag vid självet, de förändras inte. 

Stern skriver att utvecklingen av känslan av ett kärnsjälv inte kommer automatiskt. Barnet är 

beroende av att få möjligheter till att möta de nödvändiga invarianterna i självet, av att besitta 

förmågan till att identifiera och integrera dessa till ett enda subjektivt perspektiv (Stern, 2003: 

128). Här spelar den vuxnas roll in. Det handlar om att tillrättalägga barnets uppväxtmiljö på 

ett sådant sätt att en optimal utveckling är tillstädesvarande. Jag menar att omsorgspersonens 

förförståelse av barnets förmåga till olika former för kommunikativ kompetens spelar stor roll 

här. Har man en förståelse av barnet som en aktiv individ med förmåga till intersubjektivitet, 

vill man också behandla barnet därefter. Detta tema vill jag komma närmare in på senare i 

uppsatsen. Först vill jag se på hur den vuxna kan bidra till att barnet får möjligheter till att 

möta de nödvändiga invarianterna i självet, för så att gå vidare till att se på barnets förmåga 

till att identifiera och integrera dessa invarianter.  

 

 

2.2.2.2.1.1. Omsorgspersonens anpassning – nödvändig för barnets identifiering av 

invarianterna 

 

När barnet är mellan två och sex månader går det igenom den kanske mest sociala perioden 

under hela livet. Ljud eller verbaliseringar som riktas mot andra blir allt vanligare efter två-

månaders åldern och barnet söker mer ögonkontakt än tidigare. Efter sex månader går barnet 

igenom ännu en förändring, och här utvecklar barnet en ökad förmåga till att manipulera yttre 

objekt. Stern skriver att perioden mellan två och sex månader präglas av en nästan total 

socialitet. Han frågar så vidare hur man genom det mänskliga samspelet kan bidra till att 

barnet identifierar invarianterna som i sin tur specificerar ett kärnsjälv och en kärn-annan 

(Stern, 2003: 127-128). Här kommer vi till det som jag efterfrågade tidigare. Nämligen vad 

barnet nödvändigtvis måste möta av erfarenheter för att slutligen kunna utveckla ett kärnsjälv. 

 

Den första punkten Stern visar till är relevansen av att den vuxna anpassar sig till barnet i det 

sociala samspelet. De sociala beteenden som barnet utlöser hos den vuxna är ofta överdrivna 

och stereotypa. Detta gäller både s.k. babyprat, minspel och ögonkontakt. Detta beteende är 
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anpassad till barnets perceptuella skevheter, och detta för till att den vuxna får barnets fulla 

uppmärksamhet. Denna anpassning ger barnet optimala möjligheter till att se de 

beteendekonstanter som identifierar själv och annan. Det beteende den vuxna uppvisar i 

samspelet utgör den stimuli utifrån vilken barnet väljer ut invarianter (Stern, 2003: 130).  

 

Den vuxna utför ofta dessa beteenden i flera olika variationer. En variation i beteende är 

nödvändig i samspelet, då barnet fort ville tappa interesse om den vuxna betedde sig helt likt 

varje gång. Men samtidigt är variationerna inte större än att de har något gemensamt så att 

barnet kan känna igen delar av beteendet som något de sett förr. Den idealistiska 

samspelsformen är den där varje variation är både bekant och obekant. Detta för att barnet 

försöker hitta invarianter i samspelet. Denna variation i beteende från den vuxnas sida är inte 

något som utförs för att barnet ska lära något om mellanmänskliga invarianter, men är snarare 

en biprodukt. Den vuxna önskar att bibehålla barnets anspänningsnivå på en behaglig nivå 

(Stern, 2003: 130-131). Här spelar den vuxnas förmåga till att läsa barnets signaler en viktig 

roll. Vuxna som är sensitiva för barnets bidrag klarar bättre av att anpassa sig till barnet på ett 

sådant sätt att den optimala anspänningsnivån bibehålls.  

 

Barnet använder sig av flera beteendet till att reglera anspänningsnivån. Ett viktigt 

styrningsredskap är ögonkontakt. När anspänningsnivån går över gränsen för vad som är 

optimalt undgår barnet ögonkontakt, och motsvarande då barnet söker ögonkontakt vid för låg 

stimuli. Denna form för ömsesidig styrning av anspänningsnivå ger barnet goda erfarenheter 

av att kontrollera sin egen anspänningsnivå och att använda sig av olika signaler till att styra 

den vuxnas stimuli. Barnet lär sig att hantera eller anpassa sig efter omgivningen (Stern, 2003: 

131). 

 

Den viktigaste formen för socialt samspel under denna period är direkt samspel, d.v.s. ansikte 

mot ansikte. De sociala aspekterna vid samspelet rör barnets både kognitiva och affektiva 

erfarenheter. Det är dock viktigt att vara medveten om att samspelet här inte utgör rent 

kognitiva skeenden, det handlar i huvudsak om reglering av affekt och anspänning. Det är 

vardagliga händelser så som att trösta barnet när det är ledsen, att roa det ner när det ska sova, 

o.s.v. som ger barnet en möjlighet att identifiera de invarianter som specificerar ett kärnskälv 

(Stern, 2003: 132). Jag har nu försökt visa till vilka erfarenheter som är nödvändiga för att 

barnet skal kunna identifiera invarianter och hur den vuxna kan tillrättalägga så att barnet får 

möjlighet till att möta dessa. Det handlar om den vuxnas förmåga till att anpassa sig till barnet 
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så att stimuli ger barnet en optimal anspänningsnivå. Detta utgör den ena delen av 

utvecklingen av känslan av ett kärnsjälv.  

 

 

2.2.2.2.1.2. Grundläggande färdigheter för identifiering av invarianter 

 

Jag har nu tänkt se närmare på den andra delen, nämligen vilka färdigheter som är nödvändiga 

för att bilda en organiserad känsla av ett kärnsjälv. Jag vill då ta för mig de tidigare nämnda 

själverfarenheterna för så att se hur en integrering av dessa i ett subjektivt perspektiv för till 

utveckling av en känsla av ett kärnsjälv.  

 

 

Självagens 
 

Uttrycket agens innebär att vara upphov till sina egna handlingar och att kunna kontrollera sin 

situation. Stern skriver att detta kan brytas ned i tre invarianter i erfarenhetsvärlden: ”(1) den 

upplevelse av viljeyttring som föregår en handling, (2) den proprioceptiva återkoppling som 

kan finnas under handlingens förlopp och (3) hur pass förutsägbara konsekvenserna av 

handlingen är.” (Stern, 2003: 133) Detta är alltså en av de färdigheterna spädbarnet måste 

besitta för att kunna utveckla en känsla av ett kärnsjälv. Stern visar vid hjälp av olika studier 

hur spädbarnets beteende utvisar faktorer som tyder på att självagens uppstår relativt tidigt 

under spädbarnets utveckling. Jag vill se på några aspekter vid de resultat studierna kom fram 

till. 

 

Den invariant som omhandlar vilja är den mest grundläggande faktorn i upplevelsen av ett 

kärnsjälv. Under denna finner vi motorisk planering, detta är något som förväntas av 

spädbarnet redan under den första levnadsmånaden, så som koordination hand-mun, förmåga 

att rikta blicken och att kunna suga. Denna viljeyttring i form av motoriska planer existerar i 

form av en mental företeelse som kan kombineras med flera olika muskelgrupper då 

handlingen ska utföras. Detta var Piaget inne på då han skrev om sensomotoriske scheman 

(Stern, 2003: 134-135). 
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Den andra invarianten är proprioceptiv eller muskulär återkoppling. Med detta menas något 

som kännetecknar de egna handlingarna, oberoende av om dessa initieras av barnet själv eller 

manipuleras av någon annan. Stern skriver så vidare att man tydligt kan se förekomst av 

denna invarianta egenskap redan från de första dagarna i livet: 

 

”Om vi utgår från dessa två invarianter (viljemässighet och proprioception) blir det 
tydligare hur spädbarnet kan uppleva tre olika kombinationer av de två invarianterna: 
(a) Självets egenstyrda handling (att föra tummen till munnen) där både vilja och 
proprioception upplevs. (b) Den andras egenstyrda handling (mamman stoppar nappen 
i barnets mun), där varken vilja eller proprioception upplevs. (c) Den andra styr 
självets handling (mamman håller barnet i händerna och leker »klappa händer« eller 
»baka kaka« vid en tidpunkt då barnet ännu inte är bekant med dessa lekar) och barnet 
upplever något proprioceptivt men inte någon viljemässighet. Det är på så vis som 
barnet har möjlighet att identifiera de invarianter som specificerar ett kärnsjälv, en 
kärn-annan och olika kombinationer av de invarianter som specificerar själv-
tillsammans-med-annan.” (Stern, 2003: 137) 

 

Den tredje invariant man talar om i förbindelse med självagens är handlingskonsekvens. Så 

gott som alla viljestyrda handlingar återföljs av en konsekvens. Följden av detta blir ett 

konstant förstärkningsschema. Egenstyrda handlingar som riktas mot en annan leder omvänt 

till ett variabelt förstärkningsschema. Förmågan att skilja mellan ett förstärkningsschema och 

ett annat bidrar till utvecklingen av barnets förmåga till differentiering av själv och annan 

(Stern, 2003: 137-138). 

 

 

Självkoherens 
 

 Som sagt tidigare innebär detta upplevelsen av att vara en sammanhållen fysisk helhet med 

gränser mot omgivningen. Utan en känsla av själv och annan som koherenta entiteter skulle 

en känsla av ett kärnsjälv inte existera. Etableringen av självkoherens föregår genom flera 

erfarenhetsmässiga faktorer. Den första erfarenheten omhandlar rummets enhetlighet. Genom 

medfödda reflexer vet vi att barnet iakttar det som det lyssnar på och tvärtom. Detta för till att 

barnet utvecklar en känsla av vad som kommer från barnet själv, och vad som kommer från en 

annan. En annan viktig faktor är rörelsens koherens. Genom att observera omgivningens 

rörelser kan detta bidra till en ökad upplevelse av vad som hör till vad. Denna faktor vill i sig 

själv vara allt för vag till att bidra till självkoherens, men är inte desto mindre ett viktigt 

bidrag. Den temporala strukturens koherens är en annan viktig erfarenhet. Beteenden som 
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utförs på en och samma gång av en viss person uppvisar en gemensam tidsmässig struktur. 

Forskning visar att barnet har en förmåga till att urskilja synintryck och hörselintryck som hör 

tillsammans genom en gemensam temporal struktur. 

 

En annan invariant som bidrar till färdigheten självkoherens är intensitetsstrukturens 

koherens. Stern skriver att det är möjligt att tänka sig att spädbarnet använder sig av sin 

uppfattning av intensitetsnivåer för att särskilja själv och andra. Den sista erfarenhetsmässiga 

faktorn som bidrar till etableringen av självkoherens är formens koherens: ”Den andras form 

(utseende eller gestalt) utgör en uppenbar egenskap som »tillhör« någon och som bidrar till en 

identifiering av den personen som en varaktig och sammanhängande enhet.” (Stern, 2003 

146) Forskning visar att barnets perceptuella system gör att barnet kan hålla ordning på ett 

objekts identitet på bakgrund av form, även med förändringar i storlek eller avstånd.  

 

 

Självkontinuitet (minne) 

  

För att en känsla av ett kärnsjälv ska kunna fortsätta krävs en viss kontinuitet i upplevelserna. 

Det är denna faktor som skiljer mellan ett samspel och en relation. Den förmåga som krävs av 

spädbarnet när det gäller en sådan form för kontinuitet är minne. Stern frågar sig om 

spädbarnets minne är tillräckligt för att klara av att minnas de tre olika slags erfarenheter som 

skapar de andra viktiga invarianterna i självet, nämligen agens, koherens och affekt. När man 

talar om agens blir det i första hand motoriska planer och deras handlingar och konsekvenser. 

Idag vet vi att det finns system för erinring som inte är språkligt baserade. Spädbarnets 

motoriska minne utgör ett sådant system. Koherens blir å andra sidan tal om spädbarnets 

perceptioner och förnimmelser. Stern skriver vidare att det är uppenbart att spädbarnet har en 

god förmåga till att registrera perceptuella händelser i minnet. Av alla mänskliga beteenden är 

det kanske affekterna som förändras minst under livets gång. Just därför är dessa gott ägnade 

till att uppleva en känsla av kontinuitet i självet. (Stern, 2003: 149-151).  

 

Dessa fyra grundläggande färdigheter är alltså något som spädbarnet besitter relativt tidigt. 

Jag har nu visat till vilka erfarenheter barnet måste möta i sin omgivning och vilka färdigheter 

som det måste besitta för att kunna utveckla känslan av ett kärnsjälv. Det sista skeendet i 

utvecklingen av känslan av ett kärnsjälv är en integrering av dessa självinvarianter. Hur kan 
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spädbarnet integrera agens, koherens och kontinuitet till ett enda organiserande och subjektivt 

perspektiv? 

 

 
2.2.2.2.1.3. Integrering av de nödvändiga erfarenheterna 

  

Minnet utgör en viktig roll i denna integreringsprocess. En upplevelses struktur rekonstitueras 

i minnet, och detta kallas för episodiskt minne. Stern refererar till Tulving som beskriver det 

episodiska minnet som ett minne för verkliga upplevelser som äger rum i realtid. Vidare 

innehåller det handlingar, perceptioner och affekter vid den ihågkomna episoden. Episoden 

kodas in i minnet som en odelbar helhet. De olika delarna som skapar en episod (perception, 

affekt och handling) kan isoleras från helheten, men i huvudsak framstår episoden som en 

helhet.” (Stern, 2003: 154-155) 

 

Stern visar till ett exempel som jag menar är illustrativt för att förstå hur barnet utvecklar en 

generaliserad minnesbild av en episod: 

 

”Vi kan tänka oss att ett spädbarn har upplevt en viss episod en enda gång, en 
episod som rymmer följande attribut: vara hungrig, ligga vid bröstet (med 
åtföljande taktila, visuella och olfaktoriska förnimmelser och perceptioner), söka 
bröstvårta, öppna munnen, börja suga, få mjölk. Vi kan kalla detta för en 
»bröstmjölksepisod«. Om barnet kan minnas att merparten av de viktigaste 
attributen i den aktuella bröstmjölksepisoden liknar dem som ingick i den 
tidigare episoden, kommer två specifika bröstmjölksepisoder att ha ägt rum. Det 
kan räcka med två sådana episoder, men om det förekommer ett flertal sådana 
med identifierbara likheter och endast smärre olikheter, kommer barnet med all 
sannolikhet att förhållandevis snabbt skapa en generaliserad bröstmjölksepisod. 
Denna generaliserade minnesbild utgör en individualiserad och personlig 
förväntan om hur saker och ting kan tänkas ske ögonblick-för-ögonblick.” 
(Stern, 2003: 154) 

 

Som man kan se av detta exempel vill barnet genom upplevelse av liknande handlingar skapa 

förväntningar på handlingar. Genom detta exempel kan man se hur viktigt det är att 

omsorgspersonerna fokuserar på kontinuitet i samspelet med barnet. Detta har jag visat till 

tidigare när jag skriver om nödvändiga erfarenheter för barnets identifiering av invarianter. 

Här skriver jag att det är viktigt att omsorgspersonen möter barnet med ett beteende som 

innehåller något som redan är känt för barnet. Stern kallar de episoder som innehåller olika 
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slags sociala samspel, och som generaliseras och representeras preverbalt, för 

Representationer av Interaktioner som Generaliserats (RIG) (Stern, 2003: 156). 

 

RIG är enligt Stern följden av direkta intryck som upplevts, och de integreras till en helhet 

som omfattar kärnsjälvets handlingsmässiga, perceptuella och affektiva attribut. RIG utgör 

härvid en grundläggande enhet för representationen av ett kärnsjälv. De olika 

självinvarianterna är här på något sätt integrerade med varandra, det själv som agerar, det 

själv som känner och det själv som har unika uppfattningar om självets egen kropp och 

handlingar. Det är det episodiska minnet som får detta att ske, det är det minne som använder 

RIG som grundläggande minnesenhet (Stern, 2003: 157). 

 

Det vi kan se genom avsnittet om utvecklingen av känslan av ett kärnsjälv är att det är flera 

faktorer som måste vara tillstädesvarande för att denna utveckling skall föregå optimalt. För 

det första handlar det om omsorgspersonernas anpassning till spädbarnet. Genom att se till att 

spädbarnet möter de nödvändiga erfarenheterna är en viktig grund lagd. Men för att denna 

utveckling ska föregå vidare är det också nödvändigt med vissa färdigheter, eller 

självinvarianter från barnets sida. Vi har sett att agens, koherens och minne är alla nödvändiga 

för utvecklingen av känslan av ett kärnsjälv. Den mest huvudsakliga färdigheten för 

integreringen av dessa invarianter är minnet, som genom att utveckla generaliserade 

minnesepisoder bidar till utvecklingen av RIG, som i sin tur är en grundläggande enhet för 

representationen av ett kärnsjälv. Denna känsla av ett kärnsjälv utgör ett organiserande 

subjektivt perspektiv.    

 

 

2.2.2.3. Känslan av ett subjektivt själv (9-15 mån) 

 

Mellan sju och niomånaders ålder upptäcker barnet att det har ett medvetande och att detta 

också gäller andra människor. Denna insikt om att det går att dela med sig av inre subjektiva 

erfarenheter utgör ett kvantsprång i utvecklingen av känslan av själv. Detta innebär att barnet 

tillägnar sig en slags teori om att medvetande är något som är åtskiljt. Det är vid detta stadium 

att barnet vidareutvecklar förmågan till att ha eller reflektera över ett mentalt tillstånd som 

liknar det de själva upplever som det är möjligt att dela en subjektiv erfarenhet. Med andra 

ord: intersubjektivitet (Stern, 2003: 184). Stern refererar till Trevarthen och Hubbley’s 
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definition av intersubjektivitet: ”en avsiktlig eftersträvad delaktighet när det gäller upplevelser 

om saker och händelser.” (Stern, 2003: 188) 

 

Denna form för intersubjektivitet som utvecklas under detta stadium sammanfaller med det 

som Colwyn Trevarthen i sin teori benämner ’sekundär intersubjektivitet’. Bråten skriver att 

Stern i förstautgåvan av sitt verk Spädbarnets interpersonella värld bara ville tala om 

intersubjektivt förhållande till domänen för utvecklingen av känslan av ett subjektivt själv. 

Vidare, skriver Bråten, och det kommer också fram inledningsvis i detta kapitel, har Stern i 

andra utgåvan av sitt verk förändrat denna synpunkt (Bråten, 2004:63). 

 

Om detta skriver Stern själv att:  

 

”Det stöd vi på senare tid fått för existensen av spegelneuron och adaptiva 
oscillatorer tyder på, tillsammans med den allt mer djupgående litteraturen om 
tidig imitation, att spädbarn redan från allra första stund i livet besitter en 
förmåga till det som Braten (1998) benämner annan-centrerad delaktighet1 och 
det som Trevarthen (1979) sedan länge har kallat för primär intersubjektivitet.” 
(Stern, 2003: 30)       

      

Genom detta uttalande kan vi se att Stern sluter sig till Bråten och Trevarthen och säger sig 

enig i att man kan se en form för intersubjektivitet redan från första stund. I förordet till andra 

utgåvan skriver Stern också vidare att när han talar om känslan av ett subjektivt själv, menar 

han egentligen känslan av ett intersubjektivt själv (Stern, 2003: 33).     

 

Barnet utvecklar en förståelse av om åtskilda psyken som kan samspela med varandra. Men 

för att barnet ska få en upplevelse av att andras psyken är tillräckligt lika för att man ska 

kunna kommunicera, måste det existera en form för gemensam referensram. Vid denna 

övergång sker det en förändring i samspelet. Det går från att gälla yttre handlingar och 

respons, till att omhandla inre subjektiva tillstånd. Barnet upplever nu ett organiserande 

subjektivt perspektiv på sina sociala erfarenheter, till skillnad från domänen om kärnsjälv och 

annan då det i större grad handlade om konkreta beteenden och direkta förnimmelser. Här fick 

barnet en förståelse av åtskillnad mellan själv och annan som bar en fysisk och sensorisk 

                                                 
1 Bråtens teori runt annan-centrerad delaktighet sett upp mot Piagets förståelse av barnet som ett egocentrisk 
väsen är inte något jag vill studera närmare i denna besvarelse. Jag har här istället valt att fokusera på det 
intersubjektiva mer allmänt.  
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prägling. Barnet har i nu riktat in sig på domänen för intersubjektivt relaterande (Stern, 2003: 

185). 

 

 

2.2.2.3.1. Subjektiva erfarenheter 

 

Intersubjektivt relaterande bygger på den grund som kärnrelaterandet utgör. En förståelse av 

människor som fysisk åtskilda enheter är en förutsättning för relationer mellan människor. Det 

är i denna domän barnet upptäcker vilka delar av den inre upplevelsesvärlden som kan delas 

och vilka som inte kan det. Här blir omsorgspersonernas socialisering av barnets subjektiva 

erfarenheter en viktig fråga (Stern, 2003: 186). De subjektiva erfarenheter barnet vill dela med 

sig är på detta stadium preverbala. Det kan tänkas tre mentala tillstånd: att man delar en 

gemensam uppmärksamhet, att man delar med sig av sina avsikter och att man delar ett 

känslotillstånd (Stern, 2003: 189). 

 

 

2.2.2.3.1.1. Dela gemensam uppmärksamhet 

 

Det första tecknet på detta är pekande och blickriktning. Det handlar både om att barnet själv 

försöker uppnå delad gemensam uppmärksamhet genom att peka, eller att fokusera blicken, 

men det handlar också om att uppmärksamma andras fokus. Observationer av att dessa 

fenomen uppstår runt nio månaders ålder leder till slutsatsen att spädbarnet då har en slags 

känsla av att de kan ha en inriktning på sin uppmärksamhet, att dessa också gäller den andra, 

att dessa två mentala tillstånd kan vara liknande, och om de inte är det kan de anpassas för att 

bli delade (Stern, 2003: 189-190). 

 

 

2.2.2.3.1.2. Dela med sig av sina avsikter 

 

Studier av förspråkliga former för kommunikation har visat att barnet börjar kommunicera 

runt nio månaders ålder. Denna nya avsikt för att kommunicera skiljer sig från tidiga former 

för intentionalitet som i större grad handlat om att påverka någon annan. Det vanligaste 
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exemplet på intentionell kommunikation är förspråkliga former av att be om något. Stern 

använder sig av Bates m.fl. när han definierar intentionell kommunikation som följande: 

 

”Intentionell kommunikation handlar om ett signalbeteende där sändaren i 
förväg är medveten om den effekt signalen har på mottagaren och fortsätter med 
detta beteende intill dess effekt är uppnådd eller intill dess det är uppenbart att 
kommunikationen misslyckats. De forskningsresultat som gör att vi kan sluta 
oss till kommunikativa intentioner rör bland annat (a) förändringar av 
ögonkontakten beträffande mål och avsedda mottagare, (b) fler signaler eller 
förändringar av dem tills målet har uppnåtts och (c) förändringar av signalens 
form som handlar om förkortade och/eller överdrivna mönster som bara passar 
ihop med uppnåendet av ett kommunikativt syfte.” (Stern, 2003: 191) 

  

Denna förståelse av intentionell kommunikation visar att det att dela med sig av sina avsikter 

faller in här under. Definitionen visar också till beteende man kan se hos nio månaders gamla 

spädbarn som visar att de har en förståelse av andra som ägare av psyke. När barnet börjar 

uppvisa tecken till att dela med sig av sina avsikter är det ett kännetecken på att det fått en 

förståelse av att det är möjligt att uppnå en delad förståelse av upplevelser om saker och 

händelser. Barnet har utvecklat en känsla av ett intersubjektivt själv. 

 

 

2.2.2.3.1.3. Dela ett känslotillstånd 

 

Stern visar till olika observationer hos små barn som visar att barn vid nio månaders ålder kan 

uppfatta överensstämmelser mellan sitt eget affektiva tillstånd, och den känsla som uttrycks 

hos någon annan. Detta tyder på att nio månader gamla barn tillskriver andra personer 

affektiva tillstånd. Observationer visar också att barn föredrar att se på ansikten som 

samstämmer med deras egna affektiva tillstånd. Detta kallar Stern för interaffektivitet. Denna 

interaffektivitet kan utgöra den första formen av delade subjektiva erfarenheter. Affekter 

utgör tidigt i livet det primära mediet och det primära föremålet för kommunikation (Stern, 

2003: 192-193). 

 

 

Som jag skrev tidigare är omsorgspersonernas socialisering av barnets subjektiva erfarenheter 

en viktig fråga. Under avsnittet om Känslan av ett kärnsjälv skriver jag om nödvändigheten 

av omsorgspersonens anpassning för att barnet ska kunna identifiera de nödvändiga 
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själverfarenheterna som ligger till grund för utvecklingen av ett organiserande subjektivt 

perspektiv. Det är i denna domän barnet utvecklar en känsla av en fysisk och sensorisk 

skillnad mellan självet och andra. Detta sker som sagt inte automatiskt utan hjälp från 

omgivningen. Det samma gäller för barnets känsla av ett subjektivt själv. Det är hur 

omsorgspersonen klarar av att socialisera barnets subjektiva erfarenheter som är avgörande. 

Eftersom interaffektivitet utgör den primära formen för subjektiv erfarenhet är det här fokusen 

för omgivningens anpassning bör ligga. 

 

 

2.2.2.3.2. Omsorgspersonens affektintoning 

 

Omsorgspersonens anpassning till barnet är i flera tillfällen ett viktigt område. I första hand är 

det närliggande att tänka imitation, när man tänker anpassning eller intoning. Men detta är i 

sig själv inte nog. För det första måste omsorgspersonen vara i stånd till att utifrån barnets 

beteende kunna tolka dess känslotillstånd. Detta kräver en viss grad av sensitivitet från den 

vuxnas sida. För det andra måste omsorgspersonen också kunna uppvisa ett beteende som inte 

bara imiterar, men som också svarar mot barnets konkreta beteende. Slutligen är det också en 

förutsättning att barnet kan tolka de reaktionerna som att de har något med barnets 

ursprungliga känsloupplevelse att göra. I detta utvidgade form för samspel som innehåller 

något mer än bara imitation har omsorgspersonens beteende tagit till en ny beteendekategori 

som kallas för affektintoning (Stern, 2003: 199-201). 

 

Stern skriver att affektintoning består av beteenden som uttrycker den emotionella kvaliteten 

på ett gemensamt känslotillstånd utan att den innehåller någon exakt imitation. Barn som bara 

möts med imitationer får inte möjligheten till att referera till inre tillstånd. Ren imitation har 

enbart fokus på formen för det yttre beteendet. Den interpersonella gemenskap som skapas av 

affektintoningen spelar en viktig roll för att barn ska kunna lära sig att inre känslotillstånd är 

en form för en subjektiv erfarenhet som kan delas av andra människor (Stern, 2003: 203, 

214). 
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2.2.2.4. Känslan av ett verbalt själv (15 mån) 

   

Efter ett års ålder börjar barnet att lära sig språk och under denna process får känslan av själv 

och annan nya egenskaper. Ett nytt organiserande subjektivt perspektiv uppstår och skapar en 

ny relaterandedomän (Stern, 2003: 224). Innan jag går vidare för att se på vilka utmaningar 

barnet möter i denna domän ska jag se närmare på vilka färdigheter barnet utvecklar i det 

andra levnadsåret som gör att ett nytt perspektiv på själv kan uppstå. 

 

 

2.2.2.4.1. Färdigheter under barnets andra levnadsår 

 

Mellan 15 och 18 månader kan man se att barn börjar föreställa sig saker på ett sätt som visar 

att symboler och tecken kommer till användning. Med Piagets ord så börjar det 

sensomotoriska stadiet närma sig sitt slut. Det nya i förändringen av barnets känsla av själv är 

förmågan till att samordna scheman som finns i medvetandet med operationer som existerar 

externt i form av handlingar eller ord: ”De tre konsekvenser av denna förmåga som starkast 

påverkar känslan av själv, och därmed även möjligheterna till relaterande, är förmågan att låta 

själv bli föremål för reflektion, förmågan att engagera sig i symboliska handlingar (till 

exempel lek) och förmågan att tillägna sig ett språk.” (Stern, 2003: 227) Dessa tre förmågor 

ska jag se närmare på i avsnitten som kommer.  

 

 

2.2.2.4.1.1. Den objektiva synen på självet 

 

När man ser hur barn över 18 månader beter sig framför en spegel eller hur de benämner sig 

själva är det inte svårt att argumentera för att barn i just denna ålder kan uppfatta sig själva 

objektivt. Det är också runt denna ålder man kan uppfatta empatiska handlingar från barnet. 

För att kunna utföra just detta krävs det att barnet både kan föreställa sig självet som ett 

objekt, som kan uppfattas av den andra, och den andras subjektiva tillstånd (Stern, 2003: 227-

228). 
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2.2.2.4.1.2. Förmågan till symbolisk lek 

  

Stern refererar till Lichtenberg som har beskrivit hur den nya förmågan till att objektifiera 

självet och att samordna scheman gör det möjligt för barn att föreställa sig sin interpersonella 

värld. Detta nya steg gör att barnet har överskridit den omedelbara upplevelsesvärlden. Barnet 

kan nu både dela med sig av sina erfarenheter av och kunskaper om sin interpersonella värld 

och bearbeta dessa i fantasin eller i verkligheten. Denna nya förmåga för samspelet till en ny 

nivå, det kan nu inbegripa tidigare minnen, nuvarande verklighet eller framtidiga 

förväntningar (Stern, 2003: 229-230). 

 

 

2.2.2.4.1.3. Språkanvändningen   

   

När barnet börjar använda språk har de redan tillägnat sig otaliga kunskaper om världen. Hur 

dessa tidigare kunskaper knyts samman med språket när språktillägnelsen börjar, är något som 

fortfarande står i fokus för experimentella studier. Stern skriver att denna mening, dvs. 

kopplingen mellan kunskap om världen och ord, inte är något som är givet från början, men 

förhandlas fram mellan omsorgsperson och barn. Denna tanke bygger på Vygotskijs ide om 

att språktillägnelsen handlar om hur ömsesidigt framförhandlande betydelser kommer in i 

barnets medvetande. Denna tanke om språktillägnelsen som en process som växer fram 

genom samspel och relationer gör det till ett interpersonellt anliggande. Språket blir en form 

för aktivitet som utförs för att bibehålla relationen med omsorgspersonen (Stern, 2003: 230-

234). 

 

     

2.2.2.4.1.4. Nya utmaningar med nya färdigheter 

 

Språket är i allra högsta grad till fördel när det gäller att utvidga de interpersonella 

erfarenheterna. Men samtidigt upptäcker barnet i denna fas att vissa delar av vår 

upplevelsevärld är svårare att dela. Språkets framväxt slår in en kil mellan två samtidiga 

former av relationserfarenheter – den som upplevs direkt och den som representeras verbalt. 

Upplevelser innanför de tidigare domänerna för uppvaknande relaterande, kärnrelaterande och 

intersubjektiva relaterande kan inte fullt ut omfattas av domänen för verbalt relaterande. Det 
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verbala relaterandet flyttar relationen till en opersonlig och abstrakt nivå. Barnet upplever här 

att det finns delar av den subjektiva världen som inte kan delas med andra verbalt. Den nya 

färdighet som barnet börjar ta till sig kan därför delas in i två delar. På den ena sidan innebär 

språket en ny form för relaterande, å andra sidan för det också med sig problem för 

integreringen av erfarenheter av självet och av själv-tillsammans-med-annan (Stern, 2003: 

224-225). 

 

Ett av problemen som kan uppstå i den språkliga relationsdomänen är när det som sägs och 

det som menas inte är det samma. Detta kallas för dubbelbindning. Här kan barnet uppleva att 

det icke-verbala budskapet inte stämmer överens med det verbala. Här kommer betydningen 

av autenticitet in som en viktig faktor. Det är av stor betydning att omsorgspersonen uppträder 

autentiskt gentemot det lilla barnet så att det inte uppstår några konflikter mellan de olika 

interpersonella relationsdomänerna (Stern, 2003: 243).    

 

 

2.2.3. Sammanfattning av de fyra känslorna av själv 

 

Jag har i detta kapitel försökt att visa till hur man bäst kan förstå spädbarnets förmåga till att 

delta i sociala samspel. Jag har genom Sterns teori visat att utvecklingen går från en domän 

där barnet har en känsla av ett uppvaknande själv. Barnet börjar här aktivt betrakta sin 

omgivning. Denna känsla av ett uppvaknande själv handlar om upplevelsen av processen 

barnet går igenom när det gör så kallade språng i utvecklingen. Det är inte bara produkten av 

utvecklingen, men också upplevelsen av processen som för till känslan av själv. Barnet har ett 

här-och-nu medvetande med vilket det upplever denna process. Nästa steg i utvecklingen 

innebär att barnet i allt större grad får en integrerad känsla av själv och annan. Här skapar 

barnet en känsla av ett kärnsjälv och kärn-andra. Barnet får här en förståelse av att det är en 

fysisk skillnad mellan själv och andra. I nästa steg i utvecklingen får barnet en utvidgad 

förståelse av själv och andra. Barnet kan här se att det har ett medvetande och att det samma 

också gäller för andra. Under detta stadium i utvecklingen upptäcker också barnet att det kan 

dela inre subjektiva erfarenheter med andra. Barnet utvecklar här en känsla av ett subjektivt 

själv. Den sista känslan av själv barnet utvecklar är känslan av ett verbalt själv. Barnet 

utvecklar här ett nytt redskap i de interpersonella relationerna, nämligen språket. Denna nya 
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färdighet för till utsträckta möjligheter för samspel, men samtidigt upplever barnet att det 

finns delar av den subjektiva världen som inte kan delas med andra verbalt. 

 

 

2.3. STEIN BRÅTENS FRAMSTÄLLNING AV DEN KOMMUNIKATIVA 

UTVECKLINGSTRAPPAN 

 

Bråten anger barns kommunikativa utveckling genom fyra olika utvecklingssteg. Denna 

framställning visar steg i spädbarns och småbarns utveckling av kommunikativa, emotionella 

och kognitiva färdigheter. Till skillnad från en så kallad stege-metafor använder sig Bråten av 

en liknelse av en trappa med basissteg som varar under hela livet: ”Ferdigheter og prosesser 

på de lavere trinn utgjør fundamentet for og støtter opp de høyere trinn, og de fortsetter å være 

virksomme senere i et normalt liv.” (Bråten, 2004: 66) Denna modell presenteras med 4 

trappsteg, från spädbarnsåldern till skolålder. 

 

K är det första steget i trappan och står för Kroppspråklig kontakt med ikke-verbale inntrykk 

og uttrykk for følelser. Detta steg i utvecklingen börjar redan från första stund. Som jag har 

visat i kapitlet om Daniel Sterns domänmodell för utveckling kan man se att det lilla nyfödda 

barnet har en förmåga till en form för intersubjektivitet i samspelet. Detta förhållande med 

ömsesidig kontakt mellan den vuxna och spädbarnet, visar att denna medfödda till ömsesidig 

kroppslig kontakt fortsetter genom hela livet: ”Det dreier seg om kroppslig kontakt med ikke-

verbale inntrykk og uttrykk for følelser gjennom gester, toneleie, kroppsstillinger og 

bevegelser innbyr til direkte sansning og til dialog- og danslignende samspill med finstemt 

oppfølging og etterligning av hverandres uttrykk og bevegelser i positiv affektiv 

samstemthet.” (Bråten, 2004: 67) O är nästa steg i trappan som påbörjas från andra halvdelen 

av barnets första levnadsår. Detta steg i utvecklingen står för Oppmerksomhetskontakt. Här är 

vi inne på det stadiet i utvecklingen som Daniel Stern kallar för utvecklingen av känslan av ett 

subjektivt själv. Bråten skriver att på detta steg söker barnet uppmärksamhet med en 

emotionell hänvisning till objekt som är föremål för gemensam intersubjektiv 

uppmärksamhet. Stern skriver att de subjektiva erfarenheter barnet vill dela med sig är på 

detta stadium preverbala. De tre mentala tillstånd som kan tänkas innanför denna delning av 

subjektiva tillstånd är som visat i tidigare kapitel att dela gemensam uppmärksamhet, att dela 

med sig av sina avsikter och att dela ett känslotillstånd. Denna syn är i tråd med det som 
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Bråten skriver om utvecklingssteget för Oppmerksomhetskontakt och kan enligt min mening 

därför belysas med det jag skrivit i kapitlet om Känslan av ett subjektivt själv. Vidare skriver 

Bråten att detta steg runt nio månaders ålder: ”innbyr [...] til gjengjeldelse og imitativ læring 

av objekthåndtering gjennom delaktighet i den andres bevegelser.” (Bråten, 2004: 67) Han 

skriver också i likhet med Stern att hänvisningarna från barnet på detta steg är preverbala. M1 

är det tredje steget på utvecklingstrappan och inträffar runt sluten av barnets andra levnadsår. 

Detta steg omtalas som Meningsfylt symbolsk samhandling. Här upptäcker barnet att gester, 

ord och vändningar har en symbolisk karaktär och han användas som hänvisning till annat än 

sig själv. Detta kan jämföras med den fjärde känslan av själv som Stern visar till, nämligen 

känslan av ett verbalt själv. Som visat tidigare skriver Stern att språket blir en form för 

aktivitet som utförs för att bibehålla relationen med omsorgspersonen. Detta är i tråd med 

Bråtens syn när han skriver att: ”Verbaliserte og symbolske forestillings- og uttrykksmidler 

som tillater ord- og begrepsfesting, gjør samhandlingen til kommunikasjon i symbolsk 

meningsfylt forstand.” (Bråten, 2004: 67) Här kan vi se att barnet på detta steg i 

utvecklingstrappan tar kommunikationen upp till en ny nivå där språket används som 

symboler och där nya former för relationer kan utvecklas. M2 är det sista steget i den 

kommunikativa utvecklingstrappan och står för Metaforestillinger og mentale modeller av 

andres sinn. Detta steg i utvecklingen inträffar mellan tre- och sex års ålder. Detta steg öppnar 

för att kunna föreställa sig andras föreställningar och avtäcka felaktiga uppfattningar, bedrag 

och föreställning; ”en narrativ meningsverden konstrueres som identitetsgrunn for ens eget 

narrative selv og andre som hovedpersoner i skapende, selvdialogiske fortellinger.” (Bråten, 

2004: 67)  

 

I Bråtens framställning av den kommunikativa utvecklingen menar jag att det kommer tydligt 

fram att det är stora likheter mellan hans och Sterns teori. Jag menar därför att Sterns 

fördjupade framställning av barnets interpersonliga självbildningar kan vara ett förnuftigt 

supplement att läsa Bråtens teorier med. Om detta skriver han själv att Daniel Sterns och 

Colwyn Trevarthens teorier är relativt sammanfallande med hans egen (Bråten, 2004: 69). I 

den framställning jag har om Sterns domänmodell för utveckling är det spädbarnsåldern som 

ligger i fokus. De sista stegen i den kommunikativa utvecklingstrappan omhandlar emellertid 

utvecklingen i småbarnsålder. Jag vill därför vidare i detta kapitel se närmare på det 

symboliska samspelet som utspelar sig hos barn i förskoleåldern för att bättre förstå den 

kommunikativa utvecklingen vidare utifrån barnets utveckling av känslan av ett verbalt själv. 
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2.3.1. Symboliskt samspel i förskoleåldern 

 

För att förstå hur utvecklingen av symboliskt samspel i förskoleåldern föregår vill jag använda 

mig av tidigare genomgådd teori om RIG som beskrivs i kapitlet om Sterns domänmodell för 

utveckling. Detta vill jag så supplera med Meads teorier runt utvecklingen av meningsfulla 

symboliska samspel. 

 

G. H. Mead utvecklade i början av 1900 talet sin teori om mänskligt meningsfullt samspel: 

”Han begrepsfestet perspektivtaking som vesentlig i et kommunikasjonsforløp. Når du er i 

stand til å sette deg i den andres sted, anta hans eller hennes holdning og synsvinkel, da har du 

også et grunnlag for å gjøre kontakt til med-deling.” (Bråten, 2004: 72) Vidare skriver Bråten 

att barnet genom att bli i stånd till att inta andras perspektiv kan föregripa den andras reaktion 

på det som skal uttryckas. Detta medför också att det som är i färd med att uttryckas kan 

modifieras efter den förväntningen. Bråten skriver om dessa förväntningar. När spädbarnet 

blir äldre bildar det sig förväntningar och föreställningar som byggs upp utifrån 

samspelserfarenheter. Detta kan sammanliknas med det som Stern kallar för sätt-att-vara-

tillsammans-med-andra. Han har också valt att kalla dessa erfarenheter för representationer av 

interaktioner som generaliserats (RIGs). Bråten skriver vidare att det handlar om 

förväntningar och föreställningar som kan knytas till andra och en själv, och som efterhand får 

en generaliserad karaktär som växer fram utifrån de olika samspelssituationer som har 

bidragit till att ge upphov till dessa bildningar (Bråten, 2004: 71-72).  

 

Spädbarnet lär sig alltså genom samspelet olika sätt att vara tillsammans med andra. Stern 

skriver att spädbarnet genom upplevelsen av att vara tillsammans med en självreglerande 

annan gradvis utvecklar olika RIG. Vidare skriver han: ”Jag påstår att var och en av de många 

relationerna med en självreglerande annan kommer att rymma sin egen distinkta RIG. Och då 

en annan RIG aktiveras, återupplever barnet olika sätt-att-vara-med en självreglerande annan. 

Aktiveringen av en annan RIG kan påverka olika reglerande funktioner, allt från det 

biologiska och fysiologiska till det psykologiska.” (Stern, 2003: 171) Genom detta uttalande 

framhäver Stern att det handlar om olika slags RIGs för olika relationer. Varierande 

samspelsrelationer vill därmed föra till olika sätt-att-vara-tillsammans-med-annan. 
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För att tydliggöra vilken funktion RIGs har för barns kommunikativa utveckling vill jag se 

närmare på det som Stern kallar för aktiverade följeslagare, eller som av Mead omtalas som 

generaliserad annan (Bråten, 2004: 73). Bråten skriver att eftersom barnets själv utvecklas 

genom samspel med andra, innebär det att barnet lär sig att se sig själv med andras ögon: 

”Først i spesielle samhandlingssituasjoner, senere i situasjoner som gjenkjennes som typiske, 

tar barnet opp i seg andres holdninger og generaliserer sine erfaringer [...].” (Bråten, 2004: 73) 

 

Dessa generaliserade erfarenheter är i form av det som Stern (2003: 175-176) omtalar som 

aktiverade följeslagare och inträffar när en RIG som handlar om att vara-tillsammans-med-

någon aktiveras. Denna aktiverade följeslagaren beskrivs av Stern som en upplevelse av att 

vara tillsammans med en självreglerande annan. Det handlar inte om en specifik minnesbild 

av något som ägt rum tidigare, men som ett aktivt exempel på ett sådant möte. Det är inte bara 

i direkta samspel som dessa aktiverade följeslagare är i verksamhet, utan dessa kan också 

inträffa när barnet i sin ensamhet upplever en situation som aktiverar följeslagaren: 

 

”De fungerar genom att de blir aktiverade och genom att en självreglerande 
annan på så sätt blir »närvarande« i form av en aktiv minnesbild. Även under 
sådana samspel (i närvaro av en annan person) fyller aktiverade följeslagare den 
funktionen att de berättar för spädbarnet vad som sker för tillfället. De utgör på 
så sätt och vis en katalog över det förflutna som håller nuet informerat. [...] På 
detta sätt kan aktiverade följeslagare medverka till ett bedöma förväntningar och 
fylle en stabiliserande och reglerande funktion i själverfarenheten.” (Stern, 
2003: 176-177)   

 

Med hjälp av dessa RIGs kan alltså barnet kalla upp i sig själv den andras reaktion på ens 

uttalande. Bråten skriver att barnet genom dessa erfarenheter utvecklar en förmåga till att 

kunna placera sig i andras ställe i förhållande till sig själv, det vill säga att barnet lär sig att 

inta andras roller: ”Det vil si forventninger om oppførsel knyttet til forskjellige posisjoner i 

det sosiale system som barnet «sosialiseres» til å ta del i.” (Bråten, 2004: 73) När barnet har 

lärt sig att ta den andras roll, när RIGs för att vara-tillsammans-med-någon aktiveras, och 

barnet har en förmåga till att föregripa den andras respons på egen aktivitet, då blir aktiviteten 

meningsfull och samhandlingen symbolisk. Samspelet blir meningsfullt, och har därför av 

Meads elever kallats för symbolisk interaktion (Bråten, 2004:72, 75).  

 

Genom dessa fenomen uppstår det en symbolisk kommunikation i cirkulärt förstånd, 

förmedlat genom symboliske uttryck som blir meningsfulla i kraft av generaliserade 
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förväntningar i form av mentala modeller som baseras på erfarenheter från tidigare samspel 

(Bråten, 2004: 77), det vill säga så kallade RIGs för att vara-tillsammans-med-någon.  

 

Jag har i detta avsnitt försökt att visa hur utvecklingen mot förmågan till symboliskt samspel 

går fram. Genom att visa till teorier av Mead och Stern vill jag få fram att barnet vid ett tidigt 

stadium utvecklar förväntningar till omgivningens reaktioner för så att tillpassa sina 

handlingar efter dessa. Förväntningarna byggs upp genom olika samspelserfarenheter. Stern 

beskriver dessa förväntningar som Representationer av Interaktioner som har Generaliserats 

(RIG). När det gäller den kommunikativa sidan av dessa förväntningar är det speciella RIGs 

för relationer och samspel. Eller som Stern skriver, för sätt-att-vara-tillsammans-med-andra.  

 

Den syn på spädbarnet som jag har redogjort för i detta kapitel representerar den nya 

uppfattningen och har genom forskning och teoretiska fynd gjort sig gällande under de sista 

25-30 åren. Det är ofta långt från den första undersökningens fynd till total anerkjennelse. 

Föräldrar som innan detta paradigmskifte utryckte en upplevelse av ömsesidighet eller 

deltagelse från spädbarnets sida fick veta att det var en felaktig tillskrivning. Den syn på 

spädbarnet som kännetecknar största delen av 1900-talet representerades framför allt av två 

psykologiska teoretiker; Freud och Piaget. I Europa var det framför allt Piaget och hans teori 

om barnets kognitiva utveckling som var mest framträdande. Bråten skriver att dessa 

teoretikers syn präglade den vetenskapliga uppfattningen av spädbarnets natur som osocial, 

icke-kommunikativ och egocentrisk (Bråten, 2000: 40-41). Trots att de idag inte längre är de 

gällande teoretiska perspektiven satte de på många sätt grunden för vår förståelse av 

spädbarnet. På grund av att teorier ofta använder lång tid på att få fullt monopol på området 

och att vi förstår idag genom igår, menar jag att det hade varit intressant att utvidga 

förståelsen av barnets kommunikativa färdigheter genom att se på alternativa teorier innanför 

området. De teorier jag har valt är Habermas med stöd från Piaget. Habermas framsätter en 

teori om kommunikation vilken bygger på Piagets teorier om hur den kognitiva utvecklingen 

föregår. I nästa kapitel vill jag se på i vilken grad små barn är i stånd till att delta i 

kommunikation innan jag går vidare till att företa en sammanlikning mellan dessa två teorier. 

Detta för att tydligare få fram likheter och olikheter.  
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3. JÜRGEN HABERMAS TEORI OM KOMMUNIKATIV KOMPETENS 

 

Jürgen Habermas är professor i filosofi och sociologi vid Universitetet i Frankfurt. Habermas 

hävdar att människans kommunikativa kompetens och aktivitet är grundläggande för socialt 

samkväm och nödvändig för att ett samhälle ska fungera. På grundlag av denna antagelse 

lägger han kommunikation som utgångspunkt för samhällsteorin. Att förstå kommunikation är 

därför ett viktigt steg i förståelsen av samhället. I sin teori om kommunikativ handling 

använder sig Habermas av Piagets genetiska epistemologi med barnets kognitiva utveckling 

som en konstruktion av inre och yttre världar, där barnet gradvis drar en gräns mellan en 

subjektiv innanförvärld och en objektfylld utanförvärld. Bråten skriver att Habermas tycks 

godta Piagets antagelse om att kognitiv utveckling innebär decentrering av egocentrisk 

förståelse av världen (Fauske, 1999, Bråten, 2004: 183) Jag vill inleda detta kapitel med att ge 

en förståelse av Piagets syn på barnets kognitiva utveckling så att denna kan ligga till grund 

när jag går vidare för att se närmare på Habermas teori om kommunikation.  

 

 

3.1. PIAGETS FÖRSTÅELSE AV BARNETS KOGNITIVA UTVECKLING 

 

Som jag skrev inledningsvis i avsnittet om Grundlaget för Bråtens teori kan man inta två 

olika infallsvinklar på barns utveckling. Där skrev jag utifrån en utgångspunkt i spädbarns 

mellanpersonliga värld. I detta kapitel vill jag visa till den andra infallsvinkeln där man tar 

utgångspunkt i de vuxnas kulturella värld och färdigheter. Som jag skrev då innebär denna 

infallsvinkel att man ser på barns omogna tendenser upp mot en föreställning om 

välutvecklade färdigheter hos vuxna. Teorier innanför denna infallsvinkel hävdar att barns 

omogna tendenser försvinner på högre utvecklingsstadier. Piagets teori tar utgångspunkt i en 

föreställning om den välutvecklade människans färdigheter, och visar så hur annorlunda barn 

uppför sig, och hur deras omogna tendenser försvinner efterhand som de når högre 

utvecklingssteg. ”I Piagets teori om barns kognitive og moralske utvikling ble den voksnes 

evne til å ta andres perspektiv og forholde seg til upersonlige prinsipper på en desentrert måte 

satt som motstykke til barns egensentrerte måte å forholde seg på, og kognitiv og moralsk 

utvikling ble et spørsmål om gradvis desentrering av et slikt opprinnelig ståsted.” (Bråten, 

2004: 54) 
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David Elkind, som skrivit förordet till den norska utgåvan av Piagets bok Barnets psykiske 

utvikling (1973), skriver att Piaget bäst kan beskrivas som «genetisk epistemolog». Denna 

disciplin är enligt Elkind närt knuten till psykologin, men drar också in och står i 

växelverkning med andra vetenskapliga discipliner.  

   

”«Genetisk epistemologi» er fremfor alt en eksperimentell filosofi som forsøker 
å besvare epistemologiske eller kunnskapsteoretiske spørsmål ved hjelp av 
studiet av barnets utvikling. Som alle nye disipliner forutsetter genetisk 
epistemologi sine egne unike problemer, metoder og teorier. Problemene går ut 
på å finne frem til de psykologiske strukturer som ligger til grunn for dannelsen 
av de begreper som er fundamentale for vitenskapen. Piagets metode er basert 
på halv kliniske intervjuer, en form for ustrukturerte samtaler omkring verbale 
eller praktiske problemer. Endelig er Piagets teori i store trekk sentrert omkring 
«ekvilibrering» av subjekt-objekt forhold. Det bygger på det syn at mental vekst 
beror på en kontinuerlig virksomhet med sikte på å nå frem til en likevekt 
mellom påvikrninger fra den sosiale og fysiske omverden og organismens behov 
for å opprettholde sitt strukturelle system” (Elkind, 1973: 7) 

 

Som det framkommer av ovanstående citat är ekvilibrium, eller jämvikt (no. likevekt), ett 

viktigt stickord i Piagets teori. Jämvikt förklaras av Piaget som:  

 

”Tilstand, hvor forholdet mellem assimilation og akkommodation er stabilisert 
(og der sker en adaptation). Gennem hele udviklingen foregår der en proces hen 
imod en sådan ligevægtstilstand, som ikke er en tilstand af endelig hvile, men 
udgør et nyt startpunkt.” (Piaget & Inhelder, 2002: 153)  

 

Barnets kognitiva utveckling går framåt genom en konstant strävan efter att uppnå jämvikt.  

 

 

3.1.1. Adaptation – utveckling genom jämviktprincipen 

 

«Adaptation» förklaras som tillpassning. Individen strävar efter att uppnå jämvikt med 

omgivningen, tillpassar sig så till miljön eller miljön till sig själv. Denna tillpassning är enligt 

Piaget nödvändig för utvecklingen och består av två aspekter (Piaget & Inhelder, 2002: 147). 

Det är alltså strävan efter att uppnå jämvikt som driver barnets utveckling och inlärning 

framåt. Piaget skriver att jämvikt inte är något som kommer utifrån. Det är en inre och 

konstituerande egenskap hos människan. Vidare skriver han att det är nödvändigt att ta 

jämviktsproblemen med i betraktning när man ser på biologiska och psykologiska 



45 
 

 45

förklaringar. Vid studier av barns utveckling är det flera faktorer att ta hänsyn till; mognad, 

den fysiska miljön och den sociala miljön. Piaget skriver att det alltid vill vara ett förhållande 

mellan dessa: ”[…] en har aldrig observert en adferd som skyldes ren modning uten 

øvelsesmomenter og heller ingen miljøhandling som ikke er bygget på indre strukturer.” 

(Piaget, 1973: 112) Vidare skriver han att om man tar denna grundläggande växelverkning i 

betraktning, kan all beteende förstås som en assimilation av det som föreligger till tidigare 

scheman, samtidigt är all beteende en ackommodation av dessa scheman till den aktuella 

situationen. Som ett resultat av detta vill utvecklingsteorin nödvändigtvis vända sig till 

jämviktsbegreppet för att all beteende tenderar mot att säkra jämvikten mellan inre och yttre 

faktorer; mellan assimilation och ackommodation (Piaget, 1973: 111-113).  

 

«Assimilation» beskrivs av Piaget som en aspekt vid adaptationen där yttre påverkningar 

inkorporeras i redan existerande strukturer i individen som inte behöver ändra sin struktur för 

att påverkningen kan tas i mot. «Ackommodation» är den andra aspekten vid adaptation. Här 

ändras strukturer, som redan byggts upp i individen, i överensstämmelse med yttre 

påverkningar (Piaget & Inhelder, 2002: 147). 

 

Barnets utveckling vill enligt Piagets teori drivas framåt av en strävan efter jämvikt och 

föregår genom en adaptationsprocess där inre och yttre faktorer tillpassas på ett sådant sätt att 

individen upplever balans. Där individen stöter på nya erfarenheter i omgivningen kan den 

välja mellan att tillpassa detta nya till ett redan existerande schema (assimilation) eller att 

ändra schema så att det passar med den nya erfarenheten (ackommodation). Det vill säga att 

man reviderar sin uppfattning. Här kan man tänka sig att denna adaptationsprocess vill föregår 

på olika sätt beroende på barnets ålder. Piaget skriver att när barnet är på de lägre 

utvecklingsstegen vill den process genom vilken adaptationen sker genom vara ofullständig 

jämfört med senare i utvecklingen (Piaget, 1973: 112).   

 

 

3.1.2. Barnets stadieutveckling från spädbarnsåldern till vuxen ålder 

 

Barnets utveckling består alltså av att de kognitiva strukturerna, eller scheman, förändras. 

Denna förändring föregår genom de medfödda processerna assimilation och ackommodation. 

Utvecklingen drivs framåt av en strävan efter att uppnå jämvikt. Piaget beskriver barnets 
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utveckling genom en stadiemodell. I motsättning till Sterns domänmodell vill varje avslutat 

stadium representera barnets utveckling mot att bli en fullständig individ och dess omogna 

tendenser försvinner efterhand som barnet klättrar uppför utvecklingsstegen. Man kan urskilja 

fyra huvudstadier vilka alla barn går igenom i samma ordningsföljd. Det ena stadium 

förbereder för det andra och just därför är ordningen så viktig. Piaget anger också en 

åldersperiod för varje stadium. Dessa stadier omtalas som (1) Den sensorimotoriska perioden, 

(2) Den preoperationella perioden, (3) Den konkret-operationella perioden och (4) Den 

formal-operationella perioden. Stadierna namnges efter det slags schema som är vanligast i 

perioden (Piaget, 1972). Denna stadieutveckling föregår genom en gradvis decentrering från 

barnets egocentriska utgångspunkt. För att tydliggöra Piagets, och härmed också Habermas’, 

uppfattning av barnets kompetens i de olika åldrarna vill jag nu se närmare på dessa fyra 

stadier. 

 

 

3.1.2.1. Den sensorimotoriska perioden (0-2 år) 

 

Piaget skriver att det lilla barnet inte innehar något medvetande om självet eller någon fast 

gräns mellan inre och yttre intryck; och att denna ‘adualism’ fortsätter fram till den tid när 

konstruktionen av självet blir möjlig genom samsvar och motsättning till andras själv. Vidare 

skriver han att i en verklighetsstruktur som varken innehåller subjekt eller objekt återstår det 

endast en möjlig länk, nämligen handling. Det lilla barnet relaterar allt till sin kropp som om 

denna vore universums centrum. Detta centrum är dock omedveten om sig själv: ”In other 

words, primitive action exhibits both a complete indifferentiation between the subjective and 

the objective, and a fundamental centring which, however, is basically unconscious because 

connected with this lack of differentiation” (Piaget, 1972: 21) Piaget ifrågasätter vilken 

koppling det kan vara mellan dessa två karakteristiker hos barnets beteende. Om det är en 

sådan brist på differentiering mellan subjekt och objekt, att subjektet till och med saknar 

medvetande om sig själv som upphov till sina handlingar, varför är då den senare 

koncentrerad runt kroppen själv när uppmärksamhet regleras externt? Här skriver han vidare 

att det tycks som om termen egocentrism, vilken används för att beteckna denna centrering, 

kan tänkas framkalla konnotationen av ett medvetet själv. Egocentrism beskrivs av Piaget som 

en beteckning på den kognitiva hållning att man har sig själv som mittpunkt. Med detta menas 

inte självupptagenhet, utan det faktum att små barn saknar differentieringen mellan sig själv 
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och begivenheter utanför sig själv, vilket leder till begränsningar i tänkningen. Piaget skriver 

vidare: ”Jeg har anvendt udtrykket egocentrisme til at betegne den tidligt i udviklingen 

manglende evne til at decentrere, til at skifte et givent erkendelsesmæssigt perspektiv ... Det 

havde måske været bedre at sige »centrisme«, men eftersom den tidligere centrering af 

perspektiv altid ses i relation til eget standpunkt og handlen, sagde jeg altid »egocentrisme« 

og påpegede, at dette ord var uden forbindelse med udtrykkets almindelige betydning.” 

(Piaget & Inhelder, 2002: 149-150) För att förstå bristen på differentiering och centreringen 

av primitiva handlingar, är det nödvändigt att se på det faktum att handlingar ännu inte är 

koordinerade. Varje handling utgör en isolerad helhet som är direkt kopplad till kroppen själv 

som ett objekt. Så länge barnet inte är i stånd till att koordinera sina handlingar är 

handlingarnas enda gemensamma faktor kroppen själv och därför utgör detta centrum för alla 

handlingar (Piaget, 1972: 21). 

 

Som jag har visat till, vill den sensorimotoriska assimilationen av den yttre världen till att 

börja med karakteriseras av att barnet inkorporerar allt i sin egen kropp. Vid avslutningen av 

denna period vill barnen däremot, när språk och tankeverksamheten börjar fungera, placera 

sig själv i egenskap av kropp bland andra «kroppar» i ett universum som det bit för bit har 

konstruerat och som det härefter vill uppfatta som något utanför sig själv. Piaget delar in 

utvecklingen innanför denna period i tre typiska perioder: (1) Den första perioden 

karakteriseras av utveckling genom reflexer. Piaget skriver att barnets mentala liv är reducerat 

till användelse av reflexer under denna första period. Barnets handlingar under dess första tid 

betraktas som endast ett resultat av nedärvda egenskaper: ”Alt dette innebærer nedarvede 

apparater og står i forbindelse med instinktive tendenser som f.eks. ernæring.” (Piaget, 1973: 

27) Men Piaget skriver att dessa reflexpräglade handlingar innehåller något mer än den 

mekaniska passivitet man lätt tillägger reflexer. Tvärt emot, reflexerna för till en aktivitet där 

barnet genom sensorimotorisk assimilation utvecklar förmågan till diskriminering och 

igenkännelse. Piaget visar att en reflex så som att suga på bröstet, fort blir till en egeninitierad 

handling, då barnet suger på fingrar och annat även när det inte förnimmer bröstet (Piaget, 

1973: 27-28). (2) Dessa reflexer blir snart mer och mer komplicerade och integreras i vanor 

och organiserad perception. Denna andra period karakteriseras av barnets första motoriska 

vanor, de första organiserade perceptionerna och de första differentierade känslorna. Piaget 

frågar sig hur dessa nya motoriska vanor och perceptiva, sammansatta beteendeformerna 

byggs upp. För att försöka ge ett svar på detta skriver han följande:  
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”En refleks-syklus danner alltid utgangspunktet, men en syklus som – istedenfor 
ganske enkelt å bli gjentatt – tilegner seg nye elementer og danner da sammen 
med dem nye, større organiserte helheter gjennom progressiv differensiering. 
Etter hvert er det tilstrekkelig at spedbarnet gjør en eller annen bevegelse som 
tilfeldigvis bringer et interessant resultat – interessant fordi det kan assimileres 
til tidligere skjemaer – for at det straks gjentar de nye bevegelsene. Denne 
«sirkulærreaksjonen», som den er blitt kalt, spiller en vesentlig rolle i den 
sensori-motoriske utvikling og representerer en høyere form for assimilasjon.” 
(Piaget, 1973: 28) 

 

Här ser vi att barnet innanför denna period tillägnar sig mer avancerade former för 

assimilation, där barnet blir i stånd till att på grundlag av reflexer och perceptioner bygga upp 

nya färdigheter. (3) Innanför denna period utvecklar barnet den sensorimotoriske intelligens. 

Denna första variant kommer förut för språket, den kommer länge innan det existerar ett inre 

tankeliv som förutsätter användning av verbala tecken. Denna intelligens, skriver Piaget, är en 

fullständigt praktisk intelligens. Den håller sig till manipulation av objekt, och istället för ord 

och begrepp använder den sig av perception och organiserade rörelser i sina 

beteendescheman: ”Det at barnet griper en pinne for å trekke til seg en ting som det ikke kan 

nå direkte, er en intelligenshandling […] fordi et hjelpemiddel, som her et veritabelt verktøy, 

blir koordinert med et mål som barnet har stilt seg på forhånd.” (Piaget, 1973: 29) Denna form 

för intelligens byggs enligt Piaget upp genom att barnet med hjälp av sina 

«sirkulärreaksjoner» inte längre nöjer sig med att genta rörelser som förde till intressanta 

resultat. Nu utför också barnet dessa rörelser med en hensikt om att studera resultaten av 

variationerna i barnets rörelsehandlingar. Denna intellektuella utveckling leder till att barnets 

uppfattning om objekt förändras. Piaget skriver att man med stor säkerhet kan påstå att det i 

början inte existerar någon form för differentiering mellan barnet själv och världen utanför. 

Eller som beskrivit tidigare, barnet startar med en fullständigt egocentrisk utgångspunkt, där 

det omedvetna «jag’et» står i centrum för all verklighet. Utvecklingen av sensorimotorisk 

intelligens leder till uppbyggningen av en värld där den egna kroppen förstås som ett element 

bland andra. Barnet utvecklar här en differentierad känsla av själv och andra (Piaget, 

1973:31). Dessa tre perioder bildar tillsammans spädbarnsperioden och förklarar det första 

stadiet i Piagets stadiemodell av barnets kognitiva utveckling.  

 

Det är en intressant observation här att Piaget hävdar att barnet först blir i stånd till 

differentiering av självet mot sluten av detta första stadium, vilket innebär i 1½ -2 års ålder. 

Tar man utgångspunkt i Sterns framställning av barnets utveckling uppstår denna 
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differentiering redan under den andra perioden av utvecklingen av självet, här är barnet i 

tvåmånaders ålder. Denna olikhet i synen på barnet vill enligt min mening representera en 

väsentlig skillnad vad gäller hur man uppträder mot barnet. Denna och andra olikheter är 

något jag vill gå närmare in på senare i uppsatsen.        

 

 

3.1.2.2. Den preoperationella perioden (2-7 år) 

 

Den största begivenheten som leder barnet över till nästa stadium är barnets utveckling av 

språk:  

 

”Ved slutningen af den sanse-motoriske periode, omkring 1½ -2 år, viser der sig 
en funktion der er afgørende for den videre udvikling af adfærden, nemlig evnen 
til at lade noget (en ting, en begivenhed, et begrep) repræsentere ved hjælp av en 
»signifikator« [dvs. en betegner] der er skilt ud fra det oprindelige 
»signifikatum« [det der betegnes] og kun har den ene funktion at være 
stedfortræder: denne signifikator kan bestå i sprog, forestilling, symbolsk 
bevægelse eller andet.” (Piaget & Inhelder, 2002: 57) 

 

Barnet utvecklar alltså här förmågan till symbolbruk. De handlingar som barnet tidigare utfört 

genom sin sensorimotoriske intelligens byggs nu upp igen. Barnet blir i detta stadium i stånd 

till att genom verbala föreställningar kunna förutse framtidiga handlingar. Denna nya förmåga 

för till tre viktiga konsekvenser för barnets mentala utveckling; (a) kommunikation mellan 

individer blir möjlig, (b) talen internaliseras och (c) handlingen internaliseras (Piaget, 1973: 

35). Så som jag förstår Piagets stadiemodell är det först när barnet utvecklar språket och 

genom internaliserat tal utvecklar sitt tankeliv, som det är i stånd till att kommunicera. Denna 

kommunikation är dock inte en fullvärdig kommunikation i det förstånd att kommunikation 

ska innehålla någon form för intersubjektivitet. Piaget kallar denna tidiga form för 

kommunikation för «kollektiv monolog». Senare i avsnittet ska vi se att Piaget hävdar att det 

är först i slutet av detta stadium som barnet är i stånd till denna form för kommunikation, det 

vill säga när barnet närmar sig 7-års ålder. Piaget skriver vidare att när barnet kan prata möter 

det inte längre bara den fysiska världen, men konfronteras nu också med den sociala världen 

och den som omfattar inre föreställningar. Det är alltså när barnet är mellan 2 och 7 år och 

börjar utveckla språk som det möter den sociala världen. Det är också i detta stadium barnet 

utvecklar mellanmänskliga känslor (Piaget, 1973: 35). Eftersom denna uppsats omhandlar 
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kommunikation vill jag främst se på den konsekvensen av barnets mentala utveckling som tar 

för sig kommunikation mellan individer.  

 

 

3.1.2.2.1. Kommunikation mellan individer 

 

Språkets framväxt gör som sagt barnet i stånd till att kommunicera med andra. Som vi kan se i 

avsnittet om Språkanvändningen i Daniel Sterns domänmodell för utveckling har han en 

tanke om språktillägnelsen som en process som växer fram genom samspel och relationer. 

Detta gör det till ett interpersonellt anliggande. Språket blir en form för aktivitet som utförs 

för att bibehålla relationen med omsorgspersonen. Piagets teori om hur språktillägnelsen går 

till har en något annorlunda vinkling. Den är snarare ett resultat av en efterlikningsprocess. 

Efterlikning är en del av den sensorimotoriska utvecklingen, till att börja med är efterlikning 

enbart en upphetsning, med gester som liknar andras, synliga rörelser med kroppen som 

barnet kan utföra helt spontant. Efterhand blir denna sensorimotoriska efterlikning en exakt 

kopia av rörelser som påminner om kända rörelser. Hur denna kroppsliga efterlikning har 

sammanhang med språktillägnelsen skriver Piaget följande: ”Etterligning av lyd følger en 

lignende utvikling, og når disse lydene er forbundet med bestemte handlinger, fører de til slutt 

til at barnet lærer språket selv (elementære ord-setninger, senere forskjellige substantiver og 

verb, og endelig setninger i egentlig forstand).” (Piaget, 1973: 36-37) Stern och Bråten ser på 

språket som ett medel för att bibehålla relationer och kommunikationen tas vidare upp till en 

ny nivå. Också Piaget är intresserad i att se på vilken funktion språket tycks ha i denna tidiga 

fas. Han presenterar här tre kategorier. Den första omhandlar barnets underkastelse för de 

vuxna. Språket öppnar en ny värld för dem där de är underlägsna de vuxna, kompetenta 

individerna. Piaget skriver om ett «ideal-jeg» som visar sig i förhållande till barnets eget jag. 

Detta «ideal-jeg» består av exemplen som kommer ovanifrån som blir till modeller som 

barnet önskar att efterlikna och nå upp till. Här nämner han speciellt order och påbud som de 

vuxna ger barnet. Den andra funktionen är den som är närmast det som Stern och Bråten talar 

om. Piaget skriver här om alla former för utväxling barnet utövar med vuxna eller andra barn. 

Men, här kommer skillnaden mellan Stern och Bråtens teori och Piagets. Här frågar han sig 

om barnet i detta stadium är kapabelt till att meddela sin tankegång till andra eller till att sätta 

sig in i andras synpunkter. Så som jag uppfattar Piaget i detta hänseende frågar han sig här om 

barnet vid detta stadium är i stånd till intersubjektivt relaterande. På detta svarar Piaget:  
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”På dette punkt er analysen av spontant språkbruk og språkets funksjoner 
lærerik. Det viser seg å være lett å konstatere i hvor høy grad samtaler mellom 
barn er rudimentære og knyttet til selve den konkrete handling. Helt til bortimot 
7-årsalderen kan barn slett ikke diskutere seg imellom og nøyer seg med at deres 
forskjellige påstander støter sammen. Når de forsøker å forklare hverandre ting, 
klarer de vanskelig å sette seg inn i den andres situasjon. «Tilhøreren» vet ikke 
hva det dreier seg om, og hvert barn snakker som om det var til seg selv. [...] 
Denne form for «kollektiv monolog» består mer i at barna gjensidig påvirker 
hverandre til å gjøre noe, enn i å utveksle tanker.” (Piaget, 1973: 38) 

 

Här uppfattar jag en tydlig olikhet från Sterns och Bråtens syn på intersubjektivitet. Till 

skillnad från deras positiva syn på barnet som föds med en tidig form för intersubjektivitet 

som vidareutvecklas i sju- till niomånaders ålder, uppfattar Piaget barnet som så egocentrisk i 

sitt sociala relaterande att intersubjektivitet först blir möjligt i 7-års ålder. Han skriver vidare 

att språktillägnelsen bara har fört barnet halvvägs mot fullständig kommunikativ kompetens. 

Istället för att lämna sin egen synpunkt för att koordinera det med andras, fortsätter barnet att 

på ett omedvetet sätt vara fokuserad runt sig själv. Denna egocentriska ställning till barnets 

sociala värld är en vidareföring av det Piaget såg hos det lilla barnets möte med den fysiska 

världen. Så även om barnet nu är i stånd till att differentiera mellan sig själv och den yttre 

fysiska världen, är det en avsaknad av differentiering mellan barnet och andra individer. Den 

tredje kategorin som visar språkets tidiga funktion visar till barnets externaliserade tal. Piaget 

lade märke till att en stor del av barnets språkbruk representerades av monologer, så mycket 

som en tredjedel omfattas av detta. Barnet externaliserade tal utvecklas senare till det som hos 

vuxna kan omtalas som inre språk (Piaget, 1973: 36-38). 

 

 

Internaliseringen av tal och handling 

       

Piaget ser på språket som inledningen till barnets tankeverksamhet. Han skriver att språket 

som är ett medel till att vidareföra begrepp och föreställningar, tillhör alla och förstärker den 

individuella tankeverksamheten genom ett omfattande system av kollektiv tankeverksamhet. 

Men också på detta område utgår barnet från sin egocentriska utgångspunkt. För att barnet ska 

kunna ta del av denna kollektiva tankeverksamhet måste det först inkorporera 

tankeverksamheten i sig själv och i sin verksamhet. I den preoperationella perioden är det två 

extremformer för tankeverksamhet som gör sig gällande. Den första är den där ren 
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inkorporering och assimilation är aktuell, egocentriciteten utesluter här all form för 

objektiviteten. I den andra formen för tankeverksamhet som blir mer aktuell i den senare 

perioden av stadium, är tankeverksamheten tillpassad till andra och till verkligheten. Denna 

form för tankeverksamhet är en förberedelse till logisk tankeverksamhet. Barnets 

tankeverksamhet växlar mellan dessa och hamnar ofta ett ställe mitt emellan. Barnets 

tankeverksamhet består av en assimilation av verkligheten i förhållande till individets egen 

verksamhet, samtidigt som individen i sin verksamhet deformerar denna verklighet (Piaget, 

1973: 39-46). När det gäller barnets internalisering av handlingar bibehåller Piaget sin teori 

om barnets egocentriska utgångspunkt: ”Helt til bortimot 7-årsalderen fortsetter barnet å være 

pre-logisk, og det supplerer denne logikken med intuisjonsmekanismer som er en enkel 

internalisering av persepsjoner og bevegelser i form av representative bilder og «mentale 

erfaringer» som er en fortsettelse av de sensori-motoriske skjemaer uten virkelig rasjonell 

koordinering.” (Piaget, 1973: 48) Handlingen byggde tidigare enbart på perception och 

rörelse. Under det preoperationella stadium blir barnet i stånd till att internalisera handlingen 

och förstå den på ett intuitivt blidligt plan med mentala erfarenheter som grund. Barnets 

intuition på detta stadium bygger på perception och betecknas av Piaget som artikulerad 

intuition. Denna form för intuition är irreversible men innehåller en förmåga till att förutse 

och återkalla. Detta förbereder barnet till att bli i stånd till reversibel tänkning (Piaget, 1973: 

50).        

 

Under det preoperationella stadium utvecklar barnet flera färdigheter som gör det mer och 

mer kompetent till att delta i kommunikativa relationer. Mot slutet av denna period har barnet 

utvecklat förmågan till intersubjektivitet, med Piagets ord; det börjar bli i stånd till att dela 

den kollektiva tankeverksamheten.  

 

 

3.1.2.3. Den konkret-operationella perioden (7-12 år) 

 

Barnets nya förmåga till intersubjektivitet leder det till nya mästringsområder innanför den 

sociala arena. Barn över 7 år har nu blivit i stånd till att samarbeta då de klarar av att 

differentiera mellan egna och andras synpunkter. Piaget skriver att detta kan betraktas utifrån 

barns språkbruk. De kan nu diskutera, med allt som detta innebär av förståelse för motpartens 

synpunkter, strävan efter att göra sig själv rättvisa eller hitta bevis för egna påståenden. Som 
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vi ska se senare är detta områden som Habermas lägger vikt på i kommunikation. När ett barn 

ger en förklaring till ett annat barn är den inte längre enbart knuten till den konkreta 

handlingen, utan utvecklas på det tankemässiga planet. Denna nya färdighet att kunna förstå 

andras synpunkter gör att barnets decentralisering från sin eget egocentriska utgångspunkt 

börjar framskridas (Piaget, 1973: 56-58). 

  

”Det essensielle i denne saken er at barnet på dette dobbelte plan og fra 7-
årsalderen av begynner å fri seg fra sin sosiale og intellektuelle egosentrisitet og 
altså blir i stand til å skape nye forbindelser mellom erfaringer og begreper som 
vil være av den største betydning både intellektuelt og følelsesmessig. Når det 
gjelder det første, dreier det seg i virkeligheten om en aller første begynnelse på 
logisk konstruksjon, for logikken bygger opp et system av forhold som gjør det 
mulig å koordinere forskjellige synspunkter innbyrdes, synspunkter som svarer 
til forskjellige individers oppfatninger så vel som dem som skriver seg fra 
suksessive persepsjoner og intuisjoner hos et og samme individ. Når det gjelder 
det affektive, fører det samme sosiale og individuelle koordinasjonssystem til en 
moral både for samarbeid pg personlig autonomi i motsetning til heteronomiens 
intuitive moral som er egen for småbarna.” (Piaget, 1973: 58-59)  

  

I detta citat kan man se att Piaget visar att det sker en förändring både vad gäller barnets 

sociala kollektiva beteende och när det gäller individuell handling. Barnets förmåga till 

intersubjektivitet gör det i stånd till att delta i kommunikationer så som diskussion, och det 

behärskar nu reflektion på ett helt nytt plan. Piaget skriver att reflektion kan förstås som en 

form för internaliserad diskussion. Han vänder också på det och skriver att man kan förstå 

socialiserad diskussion som en form för reflektion som är riktad utåt (Piaget, 1973: 58).   

 

 

3.1.2.3.1. Tankeverksamhet 

 

I det föregående stadium såg vi att intuitionen var den högsta form för jämviktsform som små 

barns tankeverksamhet kan nå fram till. Denna form för tankeverksamhet svarar till de 

tankeoperationer som uppstår efter 7-års ålder nämligen de konkret-operationella. Med 

begrepper operation, skriver Piaget, menas det först och främst en vilken som helst handling 

där källan hela tiden är motorisk, perceptiv eller intuitiv: ”Disse handlingene som er 

utgangspunktet for operasjonene, har selv sine røtter i sensori-motoriske skjemaer, konkrete 

eller mentale (intuitive) erfaringer og representerer da, før de blir operative, selve innholdet i 

sensori-motorisk intelligens og senere også i intuisjon.” (Piaget, 1973: 66) Med denna 
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utgångspunkt, en tankeverksamhet där handlingen är internaliserad och kan förstås på ett 

intuitivt plan med hjälp av mentala erfarenheter, hur går utvecklingen så vidare till att omfatta 

operationer? Barnets förmåga till koordinering och reversibilitet är viktiga stickord här. 

Intuition blir till operation när det byggs upp helhetssystem som på samma gång är 

sammansättbara och reversibla. Piaget skriver vidare att generellt kan man säga att 

handlingarna blir operativa när två handlingar av samma art kan sättas ihop till en tredje 

handling som ännu hör till samma art och när dessa olika handlingar kan vändas om eller 

ledas tillbaka (Piaget, 1973: 66). 

 

Barnets tankeverksamhet blir enligt Piaget logisk genom en organisering av system som följer 

gemensamma lagar för helheter. Här visar han till fyra faktorer: (1) Sammansättning. Två 

operationer kan bindas i hop och dessutom leda till en helhetsoperation. (2) Reversibilitet. 

Varje operation kan vändas om. (3) En direkte operation och dens omvändning ger en noll-

operation eller leder till ett identiskt resultat. (4) Operationerna kan samordnas på alla 

möjliga sätt. Förmågan till att gruppera, eller klassificera är nödvändig när det gäller logiska 

operationer. Denna förståelse som gör barnet i stånd till att se fenomen som en del av en 

helhet, att se självet som en del av en social verklighet, ger en form för jämvikt som är 

överlägsen i förhållande till intuitiv och egocentrisk assimilation. Barnets förmåga till 

reversibilitet ger en permanent jämvikt mellan en mental assimilation av sakerna och en 

mental ackommodation till dessa saker (Piaget, 1973: 71-72). Så som jag förstår detta nya 

stadium blir adaptationsprocessen som drivs framåt av ekvilibrium i en allt större grad präglad 

av ackommodation då barnet genom förmågan till att se saker från andras perspektiv och 

genom att bli i stånd till reversibel tänkning decentreras från sin egocentriska utgångspunkt 

och blir i stånd till att förändra på strukturer de innan tog för givna.     

 

 

3.1.2.4. Den formal-operationella perioden 

 

Piaget skriver att man skulle kunna tro att när barnets tankeliv utvidgats till att inkludera 

reflektioner så skulle den mentala utvecklingen ha fullgjorts. Detta är dock inte tillfälle. Han 

skriver vidare att flera psykologer har vigt utvecklingen av sexualdriften en stor utveckling 

under detta stadiums period. Denna fokus är han inte enig i och hävdar att detta är en 

mognadsprocess som gör sig gällande genom förbigående ojämvikt. De förändringar barnet 

går igenom i puberteten ville enligt Piaget spela en fullständigt sekundär roll om det inte hade 
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varit för tanke- och känslolivet som är karakteristiskt för unga människor och som gör att de 

överdriver förändringarnas betydning. Det som det för Piaget är intressant att betrakta i detta 

stadium är tankelivet med dets nya operationer och känslolivet, här medräknat socialt 

beteende (Piaget, 1973: 77-78).  I den formal-operatonella perioden uppstår enhet mellan det 

sociala och det kognitiva, när barnet når fram till att frigöra sig från det konkreta: ”Denne 

sidste grundlæggende decentrering fuldføres samtidig med barndommens afslutning og 

forbereder ungdomsårene, hvis vigtigste karaktertræk uden tvivl er denne frigørelse fra det 

konkrete til fordel for interesser orienteret mod det mulige og fremtiden.” (Piaget, & Inhelder, 

2002: 122) Förutsättningen för den förändring ungdomar upplever i både tankeliv och 

känsloliv är en nödvändig ändring i tänkningen, som gör det möjligt att operera med 

hypoteser och resonera över uttalanden som inte har något sammanhang med konkreta och 

aktuella konstateringar (Piaget & Inhelder, 2002: 78). För att förstå de förändringar barnet går 

igenom när dt trär in i ungdomsåldern och det formal-operationella stadium vill jag se på de 

två områdena tankeliv och känsloliv. 

 

 

3.1.2.4.1. Tankelivet och dets operationer 

 

Den speciella sidan vid denna utvecklingsfasen är den nya förmågan till att kunna tänka 

abstrakt. Ungdomen konstruerar system och teorier. Fram till 12-års ålder är barnets 

intelligensoperationer uteslutande «konkreta». När tankeverksamheten går vidare från denna 

konkreta verklighet, innebär det att man i tankarna byter ut saker som är handgripliga här och 

nu med deras mer eller mindre levande föreställningar. Betingelserna för att kunna bygga upp 

en formell tankeverksamhet omhandlar att inte enbart använda operationerna på saker, men att 

också tänka igenom dessa operationer oberoende av sakerna och ersätta dem med enkla 

hypoteser. Piaget skriver vidare att denna form för reflektion är som en tankeverksamhet av 

andra grad, då konkret tankeverksamhet är en föreställning om en möjlig handling medan den 

formella tankeverksamheten är föreställningar om möjliga handlingar (Piaget, 1973: 78-80). 

 

Ungdomen kan nu frigöra sig från den konkreta verkligheten och bygga upp egna teorier och 

reflektioner. Men också detta formal-operationella stadium har sina utmaningar och perioder 

med ojämvikt. Som jag har försökt få fram i framställningen av de tidigare stadierna menar 

Piaget att alla nya krafter i mentalt liv börjar med att individen inkorporerar världen i sig 
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genom en egocentrisk assimilation för att så nå fram till ett ekvilibrium tillsammans med en 

tillpassning till verkligheten, också kallat ackommodation. Den formen för egocentricitet som 

existerar i detta stadium är en intellektuell egocentricitet som manifesterar sig i en tro på 

tankeverksamhetens allmakt. Men också här vill barnet decentrera sig till ett stadium av 

ekvilibrium, vilket sker när reflektionen förstår att dens funktion inte är att motsäga, men att 

gå före och tolka erfarenheterna (Piaget, 1973: 80-82).     

 

 

3.1.2.4.2. Känslolivet och socialt beteende     

 

Piaget skriver att det är i ingången till denna formal-operationella perioden som barnet 

utvecklar sin personlighet. För att förklara skillnaden mellan jag’et och personligheten visar 

han till att jag’et representerar en primitiv form. Jag’et står i centrum för individens 

verksamhet och är omedveten eller medvetet egocentrisk. Personligheten förklaras som en 

underkastelse av jag’et under en eller annan disciplin: ”Personligheten oppstår alltså i slutten 

av barnealderen (8-11) år med at autonome regler blir utarbeidet, samtidig med at viljen 

styrkes og blir en regulerende faktor som ordner de forskjellige tendenser i et moralsk 

hierarki.” (Piaget, 1973, 83) Som jag skrev om i de tidigare perioderna så kan man se att det 

lilla barnet ser sig själv som underlägsen de vuxna. Ungdomen däremot ser sig själv som 

jämbördig med de vuxna, detta tack vare sin gryende personlighet. Unga människor försöker 

ofta att övergå och förvåna de vuxna genom att förändra världen (Piaget, 1973, 82-84). 

 

När det gäller ungas sociala liv kan man inledningsvis se en fas där ungdomen drar sig 

tillbaka och nästan kan karakteriseras som asocial. Detta är dock långt ifrån sanningen. Denna 

fas representerar den period av ojämvikt som barnet går igenom i denna fas. Denna strävan 

efter jämvikt som nu uppstår handlar om att tillpassa sig till samhället. I denna första 

”asociala” fas skapar ungdomen planer om hur världen ska reformeras, och det är just i 

försöket på att genomföra dessa reformationer som ungdomen, enligt Piaget, vaknar upp från 

sina drömmar och engageras i en verklig uppgift (Piaget, 1973: 85-86). 

 

 

 

 



57 
 

 57

Sammanfattning 

          

Jag har i ovanstående avsnitt försökt att visa till Piagets framställning av barnets kognitiva 

utveckling. Det kan till tider vara svårt att se hur detta avsnitt kastar ljus över min 

problemställning om kommunikativa färdigheter hos barn. Piaget skriver föga lite om detta. 

Jag hoppas att min ambition med att ta Piagets framställning med i min besvarelse kommer 

klarare fram då jag skriver vidare om kommunikativt handlande förstått med Habermas ord. 

Jag menar att det är nödvändigt att komplettera Habermas med en utvecklingsteori på barns 

förmågor i olika åldrar, då det är den kommunikativa utveckling jag är intresserad av. 

Habermas teori bygger på Piagets teorier och därför är det just denna teori det är 

hensiktsmässigt att använda sig av. Vad är det så denna teori säger kort sammanfattat? 

 

De viktigaste principer i Piagets teori är idéerna om adaptation och ekvilibrium. Det är genom 

dessa två principer som barnets utveckling drivs framåt. Med adaptation genom en gradvis 

tillpassning till omvärlden. Till att börja med är det assimilation som är mest framträdande. 

«Assimilation» beskrivs av Piaget som en aspekt vid adaptationen där yttre påverkningar 

inkorporeras i redan existerande strukturer i individen som inte behöver ändra sin struktur för 

att påverkningen kan tas i mot. Senare i utvecklingen vill också ackommodation prägla 

barnets tillpassning. «Ackommodation» är den andra aspekten vid adaptation. Här ändras 

strukturer, som redan byggts upp i individen, i överensstämmelse med yttre påverkningar. 

Denna tillpassning drivs framåt genom ekvilibrium, som är barnets strävan efter att uppnå 

jämvikt. Vad som är i fokus för adaptationen vill variera i olika åldrar. 

 

Piaget sätter fram en stadiemodell för utvecklingen av barnets kognitiva förmågor. Det som 

karakteriserar barnets utveckling här är en egocentrisk utgångspunkt som genom en gradvis 

decentrering utvecklas till den vuxnas förmåga till att ta andras perspektiv och förhålla sig till 

opersonliga principer. Det är adualism som präglar spädbarnets första tid. Med detta menas en 

avsaknad på ett medvetande om självet och förmågan till att skilja mellan inre och yttre 

intryck. Det som står i centrum i denna första fas är barnets kropp, och det lilla barnet 

relaterar allt till denna. Barnets handlingar i denna fas karakteriseras enligt Piaget av reflexer 

och nedärvda egenskaper. Genom assimilation för dessa reflexer emellertid till diskriminering 

och igenkännelse. Detta utvecklar sig så småningom till en sensorimotorisk intelligens där 

barnet utvecklar förmågan till att differentiera mellan sig själv och andra och betraktar nu sin 
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egen kropp som en kropp bland andra kroppar istället för som centrum av allt. Detta avslutar 

spädbarnsåldern och barnet går nu vidare till nästa fas. Runt 2-års ålder börjar barnet utveckla 

språk och Piaget skriver här att den första formen för kommunikation inleds. Denna form för 

kommunikation är dock inte fullvärdig. Detta på grund av att kommunikation ska innehålla en 

form för intersubjektivitet, detta är barnet enligt Piaget inte i stånd till i början av denna fas 

och han kallar därför denna ickefullvärdiga form för kommunikation för «kollektiv monolog». 

Det är också först i detta stadium som barnet möter den sociala världen, då utvecklingen av 

språk leder barnet vidare från en tidigare total upplevelse av en värld som enbart är fysisk. 

Mot slutet av denna period har barnet utvecklat förmågan till intersubjektivitet, med Piagets 

ord; det börjar bli i stånd till att dela den kollektiva tankeverksamheten. Det är alltså först i 7-

års ålder att barnet är i stånd till att delta i en fullvärdig kommunikation med sin omgivning. 

Denna nya förmåga representerar ett stort steg i barnets decentrering från sin egocentriska 

utgångspunkt och ackommodation blir en allt mer vanlig form för adaptation. Jag vill nu gå 

vidare för att se på Habermas teori om kommunikativ handling och jag vill här använda mig 

av Piagets teorier för att få fram en förståelse av vilka förmågor barnet måste besitta för att 

enligt Habermas bli i stånd till att utföra kommunikativa handlingar och i vilken ålder barnet i 

sådana fall har utvecklat dessa förmågor.      

  

  

3.2. HABERMAS OCH KOMMUNIKATIVT HANDLANDE 

 

Habermas hävdar att människans kommunikativa kompetens och aktivitet är grundläggande 

för socialt umgänge och nödvändig för att ett samhälle ska fungera. Språket är en viktig del i 

Habermas teori om kommunikation. Han skriver att begreppet om den kommunikativa 

handling förutsätter språket som ett medium. Vidare skriver han att enighet är det inneboende 

målet för all kommunikation. Alla som använder språket på ett kompetent sätt, värderar 

intuitivt om yttringar är sanna, riktiga och trovärdiga. Detta är krav som måste infrias för att 

yttringarna ska accepteras som giltiga, något som är nödvändigt för att 

kommunikationsdeltagarna ska bli eniga (Fauske, 1999: 14-16, Habermas, 1999: 57). Vilka 

färdigheter krävs så för att barnet ska bli i stånd till att använda språket på ett kompetent sätt? 

Som visat skriver Habermas att det är en individs kommunikativa kompetens som ligger till 

grund för socialt umgänge, just detta yttrande är ett exempel på hur viktig ett barns 

kommunikativa kompetens är på flera områden. Habermas visar till olika former för 
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handlande, men han skriver att han anser att den typ av handling som syftar till inbördes 

förståelse är grundläggande, det vill säga kommunikativt handlande. Han försöker så att finna 

fram till allmänna förutsättningar för kommunikativt handlande. Det är i detta sammanhang 

han kommer in på begreppet universalpragmatik. Enligt Habermas har universalpragmatiken 

till uppgift att identifiera och rekonstruera universella betingelser för möjlig inbördes 

förståelse (Habermas, 1990: 77). 

 

 

3.2.1. Kommunikativ handling 

 

Begreppet om kommunikativ handling refererar till en interaktion mellan minst två subjekt 

med språklig kommunikations- och handlingsförmåga som ingår i ett interpersonellt 

förhållande (Habermas, 1999, 39-40). Som sett genom framställningen av Piagets teori om 

barnets kognitiva utveckling är barnet i stånd till intersubjektivitet runt 7-årsålder. Innebär 

detta att Habermas betraktar det lilla barnet som inkompetent när det gäller förmågan att 

interagera i kommunikativa handlingar? För att få svar på detta menar jag att det är 

nödvändigt att företa en närmare studie av Habermas teori runt kommunikation.  

 

Habermas försöker i sin teori om kommunikativ handling att svara på frågan om hur social 

handling är möjlig. Enligt Habermas vill denna fråga nödvändigtvis innehålla en annan sida, 

nämligen; hur är social ordning möjlig? För att förklara detta skriver han vidare att för ”den 

sociologiska handlingsteorin handlar det inte bara om formella kännetecken hos socialt 

handlande överhuvudtaget, utan om de handlingskoordinerade mekanismer som möjliggör en 

reglerad och stabil sammanflätning av sociala interaktioner. Interaktionsmönster bildas bara 

om de handlingssekvenser, till vilka olika aktörer bidrar, inte avbryts kontingent, utan 

koordineras i enlighet med vissa regler. […] Sociologens perspektiv förutbestämmer 

handlingsteorin såtillvida att sociala handlingsbegrepp enbart analyseras i samband med 

sociala ordningsbegrepp.” (Habermas, 1990, 175)  

 

Som visat i citatet ovan är de handlingskoordinerade mekanismer av avgörande betydning för 

kommunikativ handling. Också här framhäver han betydningen av regler i social interaktion. 

Habermas skriver vidare att en handling kan förstås som realiseringen av en handlingsplan 

som stödjer sig på en situationstolkning: ”Genom att genomföra en handlingsplan bemästrar 
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aktören en situation.” (Habermas, 1990: 176) En viktig aspekt vid Habermas teori om 

kommunikativ handling är förutsättningen om att interaktionsdeltagarna måste ha en 

gemensam eller åtminstone överlappande situationstolkning. Det vill säga att de som deltar i 

en kommunikation måste ha en någorlunda gemensam förståelse av den situation de uppträder 

i. För att kunna ha en gemensam förståelse av en situation menar jag att förmågan till att 

kunna ta andras perspektiv är nödvändig. Som visat i kapitlet om Den preoperationella 

perioden är barnet mellan 2-7-årsålder fortfarande inte i stånd till att koordinera sin egen 

synpunkt med andras. Som Piaget skriver har barnet en egocentrisk ställning till sin egen 

sociala värld på samma sätt som spädbarnet har till sin fysiska värld. Detta uttalande styrker 

mitt antagande om att Habermas menar att det lilla barnet inte är i stånd till att utföra 

kommunikativa handlingar på ett fullvärdigt sätt och är därför inte en fullvärdig 

kommunikationsdeltagare. De handlingsteoretiska ansatserna skiljer sig åt i det hänseende om 

de förutsätter ett samförstånd, alltså ett gemensamt vetande, eller enbart en ömsesidig yttre 

påverkan (Habermas, 1990: 177). För att förstå fenomenet kommunikativ handling menar jag 

att det är nödvändigt att först se på det som Habermas menar är nödvändigt för genomförandet 

av kommunikativt handlande, nämligen talets giltighetsbas.  

 

 

3.2.1.1. Talets giltighetsbas 

 

”(…) var och en som handlar kommunikativt måste vid utförandet av en 
godtycklig talhandling resa universella giltighetsanspråk och förutsätta att dessa 
kan infrias.” (Habermas, 1990: 78) 

 

För att delta i en förståelseprocess måste man, enligt Habermas, resa följande universella 

anspråk: (1) att uttrycka sig förståeligt, (2) att ge (lyssnaren) något att förstå, (3) att därvid 

göra sig förstådd och (4) att uppnå en inbördes förståelse. 

 

För att lättare förstå vad dessa giltighetsanspråk innebär för en kommunikativ handling har 

Habermas fördjupat dessa: För det första så måste talaren välja ett förståeligt uttryck, så att 

talaren och lyssnaren kan förstå varandra. Talaren måste ha för avsikt att meddela ett sant 

proportionellt innehåll, så att lyssnaren kan dela talarens vetande. Talaren måste också vilja 

uttrycka sina intentioner sannfärdigt. Detta för att lyssnaren ska kunna tro på talarens 

yttrande, och också kunna lite på honom/henne. Slutligen måste talaren välja ett yttrande som 
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är riktigt med hänsyn till existerande normer och värden, så att lyssnaren kan acceptera 

yttrandet och talare och lyssnare kan vara överens om yttrandet i förhållande till erkänd 

normativ bakgrund. Vidare skriver Habermas att kommunikativt handlande bara kan fortsätta 

ostört så länge alla deltagare förutsätter att de ömsesidigt resta giltighetsanspråken är 

berättigade. Samförstånd vilar på erkännandet av de fyra giltighetsanspråken: förståelighet, 

sanning, sannfärdighet och riktighet (Habermas, 1990: 78). 

 

”Förståelseprocessens [Verständigung] mål är att åstadkomma ett samförstånd 

[Einverständnis], som utmynnar i den intersubjektiva gemenskapen av ömsesidig förståelse 

[Verstehen], gemensamt vetande, ömsesidigt förtroende och inbördes överensstämmelse.” 

(Habermas, 1990: 78) 

 

För att uppnå inbördes förståelse måste man igenom en process där ett samförstånd etableras 

på den förutsatta basen av gemensamt erkända giltighetsanspråk. Vidare måste denna omfatta 

följande: (a) talare och lyssnare vet implicit att båda måste resa de nämnda 

giltighetsanspråken om kommunikation (i betydelsen förståelseorienterat handlande) 

överhuvudtaget skall komma tillstånd, (b) båda antar att de faktiskt uppfyller dessa 

kommunikationsförutsättningar, det vill säga att de med rätta reser sina giltighetsanspråk och 

(c) detta innebär en gemensam övertygelse om att de resta giltighetsanspråken antingen redan 

har infriats (som när det gäller de yttrade satsernas förståelighet) eller är möjliga att infria 

(som när det gäller sanning, sannfärdighet och riktighet), eftersom satserna, propositionerna, 

de uttrycka intentionerna och yttrandena tillfredsställer motsvarande adekvansbetingelserna. 

(Habermas, 1990:79-80) 

 

 

3.2.1.1.1. Talets giltighetsbas och barnets förmåga 

 

För att ytterligare förstå Habermas teori i förhållande till hur man ser på barnets förmåga till 

att agera i kommunikativa handlingar vill jag se på just det som ligger till grund för de 

kommunikativa handlingarna, nämligen talets giltighetsbas. Det handlar om de regler som är 

nödvändiga för kommunikation, som jag nämnt tidigare. För Habermas så är dessa en 

förutsättning för fullvärdig kommunikation. Jag vill i följande avsnitt se på de fyra universella 

anspråk och barnets förmåga i olika åldrar förstått utifrån Piagets utvecklingsteori.  
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Det första anspråket handlar om att kunna uttrycka sig förståligt. Detta innebär att välja ett 

förståligt uttryck som gör att talaren och lyssnaren kan förstå varandra. Som visat 

inledningsvis i kapitlet om Habermas och kommunikativt handlande är språket en 

förutsättning för fullvärdig kommunikation. Jag vill därför inte se på barnets förmåga förut för 

språket då det är klart att Habermas menar att spädbarnet inte är i stånd till kommunikativt 

handlande. Men när är så barnet i stånd till att kunna uttrycka sig förståligt? Så som jag förstår 

detta anspråk är det en förutsättning att kunna ta den andras perspektiv för så att kunna 

komma med ett förståligt uttryck tillpassat till lyssnaren. Piaget skriver att detta är en förmåga 

barnet utvecklar under den preoperationella perioden. Intersubjektiv förmåga är dock inte 

färdigutvecklad förrän barnet når den konkret-operationella perioden. Här är barnet i stånd till 

att förstå andras synpunkter och decentraliseringen från barnets egocentriska utgångspunkt är 

på väg att framskridas. Vad gäller den kommunikativa färdigheten att kunna uttrycka sig 

förståligt är det sannolikt att det enligt Piaget är i denna period barnet utvecklar denna 

färdighet. Det vill säga att barnet är i stånd till det första universella anspråket runt 7-årsålder.  

 

Nästa två anspråk handlar om att ge lyssnaren något att förstå och att därvid göra sig förstådd. 

Talaren måste ha för avsikt att meddela ett sant proportionellt innehåll, så att lyssnaren kan 

dela talarens vetande. Talaren måste också vilja uttrycka sina intentioner sannfärdigt. Detta 

för att lyssnaren ska kunna tro på talarens yttrande, och också kunna lite på honom/henne. 

Dessa giltighetsanspråk omhandlar sanning och sannfärdighet. Vilka färdigheter måste ligga 

till grund för att barnet ska kunna ha en avsikt om att meddela ett sant innehåll? Här tänker 

jag att barnet måste ha utvecklat en förmåga till att kunna skilja mellan verkligheten och 

fantasi. Till att kunna skilja mellan vad som är sant i den yttre världen och vad det lilla barnet 

uppfattar som sant i sin inre värld. Sett med Piagets ord vill det lilla barnet lära om 

verkligheten genom att tillpassa miljön till sig själv för att så mer och mer använda sig av en 

annan form för adaptation, nämligen tillpassa sig själv till miljön. Den formen för tillpassning 

som är vanligast i tidig ålder betecknas av Piaget som assimilation. Här tänker jag att barnet 

många gånger kan förvrida verkligheten till en form som passar den enskilda individen. 

Barnets egocentriska utgångspunkt gör sig gällande också på verklighetsuppfattningen och 

ger barnet en egocentrisk förståelse av verkligheten där ting som kan uppfattas som sanna och 

riktiga i den egna verkligheten inte nödvändigtvis är det i den yttre verkligheten, i omvärlden. 

Först när barnet är i stånd till att differentiera mellan inre och yttre uppfattningar menar jag 

det är i stånd till att ha en avsikt om att meddela något som är sant. Också dessa universella 
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anspråk vill enligt min uppfattning först bli möjliga när barnet träder in i den konkret-

operationella perioden och blir i stånd till att tänka logisk. Som visat i avsnittet om denna 

period blir adaptationsprocessen som drivs framåt av ekvilibrium i en allt större grad präglad 

av ackommodation då barnet genom förmågan till att se saker från andras perspektiv och 

genom att bli i stånd till reversibel tänkning decentreras från sin egocentriska utgångspunkt 

och blir i stånd till att förändra på strukturer de innan tog för givna.       

 

När det gäller det sista universella anspråket handlar det om att uppnå en inbördes förståelse. 

Detta innebär att talaren måste välja ett yttrande som är riktigt med hänsyn till existerande 

normer och värden. Detta för att lyssnaren ska kunna acceptera yttrandet och att talaren och 

lyssnaren kan vara överens om yttrandet i förhållande till erkänd normativ bakgrund. Så som 

jag förstår detta anspråk kräver det liknande färdigheter som det första anspråk, nämligen att 

kunna uttrycka sig förståligt. För att kunna uppnå inbördes förståelse menar jag att 

intersubjektivitet är en nödvändig förmåga. Habermas skriver att han använder 

intersubjektivitet som term för den gemenskap mellan språk- och handlingsförmögna subjekt 

som etableras via förståelsen av identiska betydelser och erkännandet av universella anspråk 

(Habermas, 1990: 146). Som visat ovan är detta en egenskap barnet utvecklar först i den 

konkret-operationella perioden, alltså runt 7-årsålder.  

 

För att uppsummera detta vill jag säga att efter Piagets ontogenese kan man förstå att 

Habermas teori om universella giltighetsanspråk förutsätter färdigheter som barnet utvecklat i 

den konkret-operationella perioden. Då Habermas ser på talets giltighetsbas som nödvändig 

för kommunikativt handlande vill detta föra till en konklusion om att barnet först är i stånd till 

kommunikativa handlingar runt 7-årsåldern.     

 

 

3.2.1.2. Kommunikativ handling genom gemensamt vetande 

 

Som visat genom avsnittet om Talets giltighetsbas är det just de handlingsteoretiska 

ansatserna som förutsätter ett samförstånd som av Habermas karakteriseras som 

kommunikativa handlingar. Jag har också visat till hur detta samförstånd upprättas. Ett 

gemensamt vetande uppstår inte bara genom att deltagarna har vissa gemensamma åsikter: 

”Jag kallar det vetande gemensamt som konstituerar ett samförstånd, varvid samförståndet 
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utmynnar i det intersubjektiva erkännandet av kritiserbara giltighetsanspråk. Samförstånd 

innebär att deltagarna accepterar ett vetande som giltigt, dvs som intersubjektivt bindande.” 

(Habermas, 1990: 177)  

 

Här kommer frågan om intersubjektivitet in. Som vi kan se är just intersubjektivitet en 

förutsättning för en fullvärdig kommunikation. Detta är i enighet med det Piaget skriver 

innanför detta hänseende. Som visat genom kapitlet om Piagets förståelse av barnets 

kognitiva utveckling har det lilla barnet en egocentrisk utgångspunkt. Barnet tar här 

utgångspunkt i sig själv och är inte i stånd till att ta andras perspektiv. Här är det närliggande 

att tänka att den form för handlingsteoretiska ansatser det lilla barnet ägnar sig åt bygger på en 

förutsättning om en yttre påverkan. Habermas skriver att kommunikationsprocesser inte kan 

företas samtidigt med den avsikten att uppnå samförstånd med en deltagare och att utöva 

påverkan på den samma (Habermas, 1990: 178). Detta stödjer min ovanstående yttring om att 

Habermas teoretiska förutsättningar lägger upp till att det lilla barnet (under 7 år) inte är i 

stånd till att interagera i en fullvärdig kommunikation. Vidare skriver Habermas att ett 

samförstånd förlorar karaktären av gemensamma övertygelser med en gång aktören inser att 

det är ett resultat av en annans yttre påverkan på honom. Men om det lilla barnet inte innehar 

de nödvändiga färdigheterna som krävs för kommunikativt handlande, vilka sociala 

handlingar är det så barnet agerar innanför? Som jag skrev ovan är det närliggande att se på 

det lilla barnets handlingar som manipulerande, det vill säga att den form för 

handlingsteoretiska ansatser som barnet ägnar sig åt bygger på en förutsättning om yttre 

påverkning. Fram till nu är det de kommunikativa handlingarna jag har fokuserat på, detta har 

varit mest hensiktsmässigt för att få fram Habermas förståelse av kommunikation. Men för att 

förstå hur han ser på det lilla barnets kommunikativa färdigheter är det nödvändigt att gå 

vidare och ägna ett avsnitt till att se på en annan form för social handling i Habermas teori. 

 

 

3.2.1.2.1. Social handling innan kommunikativ handling 

 

Habermas har i sin teori om social handling visat till fyra olika sociologiska 

handlingsbegrepp. När det gäller kommunikativ handling har jag redan förklarat detta 

begrepp. Här handlar det i stor grad om förmågan till intersubjektivitet och att använda 

språket som medium. Innanför denna form för social handling är det en nödvändighet att alla 
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aktörer reser de tidigare nämnda universella giltighetsanspråken. Men, som jag visat till är 

detta färdigheter som barnet utvecklar först i 7-årsålder. Jag tänker att det omöjligt kan vara 

som så att Habermas menar att det lilla barnet inte är i stånd till någon form för social 

handling för den tiden. De andra former för sociala handlingar betecknas som teleologisk 

handling, normreglerad handling och dramaturgisk handling. Som jag skrev i ovanstående 

avsnitt är det närliggande att se på det lilla barnets sociala handlingar som manipulerande, det 

vill säga att den form för handlingsteoretiska ansatser som barnet ägnar sig åt bygger på en 

förutsättning om yttre påverkning. Den form för social handling jag därför menar det är 

sannolikt att det lilla barnet enligt Habermas teori har förutsättningar för är teleologiskt 

handlande.    

 

Habermas skriver att helt sedan Aristoteles har teleologisk handling stått i centrum för den 

filosofiska handlingsteorin. Som sig hör av namnet är det aktörens plan om att förverkliga ett 

mål som driver denna form för handlande: ”Aktören förverkligar sina mål eller framkallar ett 

önskar tillstånd genom att i en given situation välja medel som lovar framgång och använda 

dessa på ett lämpligt sätt.” (Habermas, 1990: 178) Vidare skriver Habermas att denna form 

för handling förutsätter relationer mellan en aktör och en objektiv värld (Habermas, 1999: 41). 

För att få till en sådan form för relation bör det enligt min mening vara en förutsättning att 

barnet först har lärt sig att differentiera mellan sig själv och den yttre världen. I avsnittet om 

Den sensorimotoriska perioden skriver jag att det hos det lilla spädbarnet till att börja med är 

en sådan brist på differentiering mellan subjekt och objekt, att subjektet till och med saknar 

medvetande om sig själv som upphov till sina handlingar. När är det så barnet blir i stånd till 

att differentiera mellan subjekt och objekt och så blir i stånd till teleologiskt handlande? Här 

är Piaget tydlig i sin framställning. I den sista fasen av den sensorimotoriska perioden 

utvecklar barnet sin sensorimotoriska intelligens och blir härvid i stånd till differentiering av 

självet, det vill säga i 1½ -2 års ålder. Om min antagelse om att en differentiering av subjekt 

och objekt är nödvändig för teleologiskt handlande är riktig, vill man kunna säga att barnet är 

i stånd till teleologisk handling först runt 2-årsålder. Om detta stämmer vill jag se närmare på 

när jag studerar utvidgelsen av den teleologiska handlingsmodellen.  

         

Den teleologiska handlingsmodellen utvidgas till en strategisk handlingsmodell om det i den 

handlandes modell kan ingå en förväntning om minst en annan målinriktad aktörs beslut. 

Innanför strategiskt handlande är det alltså minst två målinriktade subjekt som försöker 

realisera sina hensikten genom att orientera sig mot och utöva påverkning på andra aktörer 
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(Habermas, 1999: 40-42). I första anblick tänker jag här att detta kräver nya färdigheter då en 

handling som förutsätter hänsyn till flera målinriktade handlande subjekt. Det ville då vara 

närliggande att tänka att barnet måste ha tillägnat sig färdigheten att kunna samarbeta för att 

utföra denna typ av social handling. I den konkret-operationella perioden har barnets nya 

förmåga till intersubjektivitet fört till nya mästringsområder innanför den sociala arena. Barn 

över 7 år är i stånd till att samarbeta då de klarar av att differentiera mellan egna och andras 

synpunkter. Men, skriver Habermas; ”[…] de trenger ingen rikere ontologiske forutsetninger. 

Med kompleksiteten av innholdet i verden blir begrepet om verden ikke mer komplekst. 

Vurdert på bakgrunn av dens ontologiske forutsetninger er den hensiktsmessige aktivitet som 

er udifferensiert for den strategiske handling, et én-verdensbegrep.” (Habermas, 1999: 43) 

Som jag skrev ovan antar jag att en förutsättning för att kunna handla teleologiskt är en 

förmåga till differentiering av subjekt och objekt. Detta är barnet i stånd till runt 2-årsålder. 

Denna färdighet i sig själv tycks enligt Habermas inte att vara nog. Det krävs också en 

förmåga till att förstå att det inte bara existerar andra former för fysiska föremål i världen, 

men att också dessa kan fatta beslut. För att förstå när Habermas menar att barnet utvecklar 

denna färdighet vill jag återigen se tillbaka på Piagets utvecklingsteori. Piaget skriver att när 

barnet träder in i den preoperationella perioden och utvecklar språket möter det inte längre 

bara den fysiska världen, men konfronteras nu också med den sociala världen och den som 

omfattar inre föreställningar. I detta möte med den sociala världen har barnet som nämnt ännu 

inte utvecklat förmågan till intersubjektivitet, men kommunicerar mer på ett egocentriskt sätt, 

av Piaget beskrivit som «kollektiv monolog». Barnet är dock i stånd till att se att andra fattar 

beslut, även om det inte är i stånd till att inta andras perspektiv. Detta vill därmed föra till en 

revidering av min tidigare antagelse av att barnet är i stånd till teleologiskt handlande i slutet 

av den sensorimotoriska perioden. För att kunna handla teleologisk är det alltså inte 

tillräckligt med en differentiering av självet, men också en förmåga till att se att omvärlden 

inte bara består av objekt, utan av handlande subjekt. Detta är en färdighet barnet utvecklar i 

den preoperationella perioden, och det är efter min förståelse därmed här barnet kan börja 

med sociala handlingar av typen teleologiskt handlande. Socialt handlande är alltså efter 

denna förståelse en aktivitet barnet innehar nödvändiga färdigheter för i loppet av den 

preoperationella perioden, efter utvecklingen av språket är på plats. Barnet kan alltså agera i 

sociala handlingar en gång mellan 2-7 års ålder.  

 

Som jag skrivit ovan kräver teleologiskt och strategiskt handlande att barnet förhåller sig till 

en objektiv värld. Detta kräver en förmåga till differentiering av självet. I citatet av Habermas 
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skriver han att barnet måste ha ett én-verdensbegrep. Men för vidare social handling krävs ett 

begrepp om två världar, vid sidan av den objektiva världen av existerande sakförhållanden 

träder en social värld in.  

   

 

3.2.1.3. Värld och livsvärld 

 

För att så gå tillbaka till den formen för social handling jag fokuserar på och som inträder när 

barnet är i 7-årsålder vill jag se på vilken eller vilka världar barnet måste agera innanför när 

det gäller kommunikativt handlande. Habermas skriver: 

  

”Begreppet kommunikativ handling tvingar oss att betrakta aktörerna också som 
talare och lyssnare, vilka relaterar sig till något i den objektiva, sociala eller 
subjektiva världen och därvid ömsesidigt reser giltighetsanspråk som antingen 
kan accepteras eller bestridas. Aktörerna relaterar sig inte längre direkt till 
någon i de objektiva, sociala eller subjektiva världen, utan relativerar sina 
yttranden om något i världen i förhållande till möjligheten att deras giltighet kan 
bestridas av andra aktörer. Inbördes förståelse fungerar som en 
handlingskoordinerande mekanism på så sätt att interaktionsdeltagarna enas om 
den hävdade giltigheten hos sina yttranden, dvs intersubjektivt erkänner 
giltighetsanspråk som de reser ömsesidigt.” (Habermas, 1990: 189) 

 

Jag har tidigare i min redogörelse av Habermas teori förklarat att en handling nödvändigtvis 

relaterar till något i den subjektiva, objektiva eller sociala världen. Här såg vi att enligt 

Habermas och Piaget är det till den objektiva världen det lilla barnet relaterar sig, först i 7-

årsålder riktar barnet sina handlingar till den sociala världen. För att förstå kommunikativ 

handling är dock världsbegreppen inte tillräckligt. Jag har tidigare nämnt intersubjektivitet 

som ett viktigt begrepp innanför teorin om kommunikativt handlande, att uppnå intersubjektiv 

förståelse är en förutsättning för Habermas teori. För att förklara hur detta är möjligt använder 

han sig av begreppet livsvärld.   

 

Habermas försöker i sin teori om kommunikativ handling att parallellt beskriva 

kommunikation inifrån – innanför den kultur och den livsvärld där aktörer utväxlar 

kommunikativa handlingar, och utifrån – som ett förhållande till sociala system. Livsvärld 

förklaras av Bråten som deltagarens meningshorisont (Bråten, 2004: 177). Med Bråtens ord; 

Habermas försöker att se det från både deltagarsidan och åskådarsidan. Från deltagarsidan är 
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begreppet livsvärld med på att förklara den kommunikativa handlingsteorin: ”Det brukes ved 

siden av og komplementært til begrepene om gyldighetskrav og den objektive, sosiale og 

subjektive verden, som redskap for å forklare hvordan en forståelsesorientert tilnærming er 

mulig og konsensus oppnåelig.” (Eriksen & Weigård, 1999: 69) Om aktören inte längre 

förhåller sig till en objektiv eller social värld på ett egocentriskt sätt så som det lilla barnet, 

hur ska man då förklara relationen mellan kommunikationsdeltagarna och omvärlden? Här 

blir det nödvändigt att gå vidare för att se på vilka situationer en kommunikativ handlande 

måste mästra och därmed införa begreppen värld och livsvärld.  

 

Eriksen och Weigård skriver att livsvärld begreppet först infördes av Edmund Husserl, och då 

i en vetenskapskritisk betydning. Han satte begreppet om en för-vetenskaplig livsvärld, som 

bildar grundlaget för vår naturliga och omedelbara vardagserfarenhet, upp mot det han ansåg 

vara vetenskapens konstgjort konstruerade objektiva världsuppfattning. På så sätt blir 

livsvärld ramen runt individens liv. Denna ram överlämnas kulturellt, och blir därmed en 

bindled mellan individen och samhället. Denna tanke för Habermas vidare när han använder 

begreppet i sin teori om kommunikativt handlande (Eriksen & Weigård, 1999: 69).    

 

Habermas skriver att om man ska förstå handling som bemästrande av två situationer, så är 

det särskilt två aspekter som gör sig gällande för kommunikativt handlande: ”dels den 

teleologiska aspekten, genomförandet av en handlingsplan, dels den kommunikativa aspekten, 

tolkningen av situationer och uppnåendet av ett samförstånd” (Habermas, 1990: 189). Vidare 

skriver han att en situation utgör ett utsnitt av livsvärlden som avgränsats i relation till ett 

tema. Vad som är tema bestäms utifrån deltagarens handlingsplaner och intressen, alltså vad 

kommunikationen handlar om. Jag sa tidigare att det handlar om två aspekter vid 

kommunikationen. Aktören står med sin livsvärld i ryggen som en resurs för 

förståelseorienterat handlande, och de restriktioner omständigheterna sätter för genomförandet 

av hans/hennes handlingsplan framstår som beståndsdelar av situationen. Habermas skriver att 

om ”man introducerar situationsbegreppet på detta sätt kan ”värld” och ”livsvärld” skiljas åt 

utifrån två synpunkter: tematiseringen av objekt och begränsningen av spelrummen för 

möjliga initiativ” (Habermas, 1990: 190). Livsvärlden framstår som en horisontbildande 

kontext för förståelsesprocesserna, och begränsar därmed handlingssituationen och förblir 

otillgänglig för tematisering. Som vi har sett tidigare är intersubjektivitet ett viktigt tema 

innanför förståelsen om kommunikativ handling. Också när det gäller begreppet livsvärld kan 

det bidra till ökad förståelse. Bråten skriver om Habermas teori att intersubjektivitet handlar 
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om förhållandet mellan subjekt, som deltagare i en och samma livsvärld som meddelar sig till 

varandra. Vidare skriver Bråten att Habermas betecknar livsvärld på ett 

kommunikationsteoretiskt grundlag: ”Livsverden er konstitutiv for forståeliggjøring som 

sådan, mens begrepene om subjektiv, objektiv og sosial verden handler om og angår det som 

blir gjort forståelig, henvist til gjennom kommunikative akter i en felles livsverden.” (Bråten, 

2004: 182) Livsvärld förklaras av Habermas som det kommunikativa handlandets bakgrund. 

Man kan inte ha det som tema för en kommunikation, men det är snarare en grund för vilken 

förståelsen byggs upp och genom vilken de universella giltighetsanspråken kan resas. Vidare 

skriver han att livsvärldsbakgrunden består av individuella färdigheter, socialt invanda 

praktiker och bakgrundsövertygelser som är kända i en trivial mening. Deltagarens säkerhet 

skapas genom en etablerad solidaritet och en beprövad kompetens och ger livsvärlden den 

självklarhet som ligger bakom intersubjektiviteten i kommunikativt handlande.  

            

”Livsvärldsvetandet ger en känsla av absolut visshet enbart för att man inte vet 
något om det; dess paradoxala karaktär beror på omständigheten att kunskapen 
om vad man kan förlita sig på och hur man gör något fortfarande – och på ett 
odifferentierat sätt – hänger samman med det man vet på ett förreflektivt plan.” 
(Habermas, 1990: 192-193) 

 

Eriksen och Weigård skriver att Habermas är beroende av sitt livsvärldsbegrepp för att hans 

teori om kommunikativt handlande inte ska falla sönder. Teorin förutsätter en gemensam 

situationsdefinition för att kunna koordinera sina handlingar (Eriksen, & Weigård, 1999: 70). 

Om det inte hade existerat en kulturellt överlämnad förståelse av världen skulle 

kommunikationsdeltagarna vara tvungna till att bygga upp en gemensam förståelse för varje 

ny kommunikationsmotpart för att kommunikationen skulle vara fullvärdig efter Habermas 

standard. Detta ville vara närmare praktiskt omöjligt och därav yttrandet av livsvärld som 

bakgrund för kommunikativt handlande.     

 

 

3.2.2. Det kommunikativa handlandets allmänna strukturer 

 

Språket är som sagt en viktig del i Habermas teori om kommunikation. Han skriver att 

begreppet om den kommunikativa handling förutsätter språket som ett medium. Men språket 

är inte på långa vägar en tillräcklighet för att förklara kommunikation. Kommunikativa 
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handlingar ska enligt Habermas innehålla så mycket mer än bara en språklig konversation. Jag 

har flera gånger i detta kapitel kommit in på begreppet intersubjektivitet i förklaringen av 

kommunikativt handlande. Just det med att uppnå intersubjektivitet och en gemensam 

förståelse är grundläggande. För att kunna delta i en förståelsesprocess av denna typ är det 

nödvändigt med vissa universella regler. Habermas nämner talets giltighetsbas som består av 

fyra universella anspråk: (1) att uttrycka sig förståeligt, (2) att ge (lyssnaren) något att förstå, 

(3) att därvid göra sig förstådd och (4) att uppnå en inbördes förståelse. För att det ska vara 

möjligt att uppnå en inbördes förståelse utan att vid varje ny kommunikativ handling vara 

tvungen att bygga upp en ny måste det existera en kulturellt överlämnad förståelse av världen. 

Här använder sig Habermas av begreppet livsvärld för att förklara detta fenomen. Jag har 

genom min beskrivning av Habermas teori om kommunikativt handlande varit inne på vilka 

färdigheter som krävs för att vara i stånd till att delta i kommunikativa handlingar, för att 

tydligare få detta fram önskar jag att ge en kort sammanfattning av dessa i nästa avsnitt.  

 

 

3.2.2.1. Färdigheter som krävs för kommunikativ handling 

 

I avsnittet om Talets giltighetsbas och barnets förmåga ser jag på vilka färdigheter som krävs 

för att barnet ska bli i stånd till att resa de tidigare nämnda fyra anspråken. Här visar jag att 

förmågan till att kunna ta den andras perspektiv är nödvändig för att kunna komma med ett 

förståligt uttryck tillpassat till lyssnaren. Vidare skriver jag att det också tros vara en 

nödvändighet att barnet utvecklat en förmåga till att kunna skilja mellan verklighet och 

fantasi. Till att kunna skilja mellan vad som är sant i den yttre världen och vad det lilla barnet 

uppfattar som sant i sin inre värld. Slutligen nämner jag intersubjektivitet som en nödvändig 

färdighet. Habermas skriver att han använder intersubjektivitet som term för den gemenskap 

mellan språk- och handlingsförmögna subjekt som etableras via förståelsen av identiska 

betydelser och erkännandet av universella anspråk (Habermas, 1990: 146). Förmågan till att ta 

andras perspektiv, till att kunna skilja mellan verklighet och fantasi och till intersubjektivitet 

är alla färdigheter som utvecklas eller är färdigutvecklade i den konkret-operationella 

perioden. Detta innebär att det är först i 7-årsålder som barnet är i stånd kommunikativt 

handlande. I avsnittet om Social handling innan kommunikativ handling skriver jag att det är 

teleologisk handling som är den aktuella formen för social handling innan 7-årsålder.  
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4. TEORIERS PÅVERKANDE KRAFT 

 

Jag har i kapitlet om Den kommunikativa utvecklingen från spädbarnsåldern visat till teori om 

hur barns kommunikativa utveckling går fram. De teorier jag valt att bygga detta kapitel runt 

bygger på en grundläggande antagelse om att barnet föds med en viss förmåga till 

intersubjektivitet, som utvecklas under spädbarnsåldern. Här kan man se en gradvis 

utveckling till kommunikativ kompetens som utvecklas genom samspel och relationer med 

självreglerande andra. Mead omtalar förmågan till symbolisk kommunikation som ett resultat 

av utvecklingen av en generaliserad annan, detta innebär att barnet blir i stånd till att se sig 

själv med andras ögon och kan därmed ha förväntningar om vilka reaktioner den andra vill 

möta barnets yttringar med. Stern omtalar detta fenomen aktiverade följeslagare, dessa 

inträffar när Representationer av Interaktioner som har Generaliserats aktiveras. De RIGs som 

aktiveras vid aktiverade följeslagare är de som handlar om att-vara-tillsammans-med-någon. 

Jag menar att dessa teorier innehar en positiv syn på spädbarnets och förskolebarnets förmåga 

till kommunikation. Med en syn som ser på barnet som en på många sätt likvärdig 

kommunikationspartner skapar man förväntningar till barnet som påverkar beteendet till dem 

som är i relation med barnet.  

 

I mitt andra kapitel som handlar om kommunikativ kompetens ser jag på teori som har ett på 

flera sätt annorlunda syn på den kommunikativa utvecklingen. Här har jag valt att använda 

mig av Jürgen Habermas teori för att visa till en alternativ syn på det lilla barnets förmåga till 

kommunikativa samspel. Denna teori är inte på samma sätt som Stern och Bråten, en teori om 

hur den kommunikativa utvecklingen hos det lilla barnet går till. För att få fram denna teoris 

syn ser jag på vilka förutsättningar som läggs till grund för att partnerna ska kunna ingå i 

kommunikativa handlingar. Habermas teori bygger på utvecklingsteorin till Piaget, så jag har 

därför valt att använda mig av hans stadie-modell för barns utveckling för att få fram vad barn 

enligt denna teori är kompetenta till i olika åldrar. På detta sätt försöker jag visa till en 

alternativ förståelse av hur små barn är kapabla till kommunikation. Piagets teori är på många 

sätt annorlunda från Stern och Bråtens teori. På den ena sidan har vi Piagets stadiemodell för 

utvecklingen. Här uppvisas en förståelse på barnet som en omogen individ med omogna 

tendenser. De steg barnet klättrar uppför i utvecklingen utraderar tidigare steg. De sätt på 

vilket små barn kommunicerar ses här på som omogna och ofullständiga och har ingenting 
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med vuxnas beteende att göra. Efterhand som barnet klättrar uppför trappan försvinner barnets 

tidigare kommunikationssystem och ett nytt upprättas. Ett välutvecklat system som 

kännetecknar den vuxna individen. Dessa teorier uppvisar enligt min mening ett något mer 

negativt syn på det lilla barnets kommunikativa kompetens. Istället för att som Stern och 

Bråten se på barnets kommunikativa utveckling som en modell där varje nytt steg 

representerar en viktig del av helheten, ser de på de första stegen i utvecklingen som något 

barnet går igenom men som inte har någon plats i de vuxnas färdigheter.   

 

Efter att ha studerat dessa två teoretiska perspektiv närmare kan jag säga mig enig i Bråtens 

uttalande om att spädbarnets natur uppfattas som osocial, icke-kommunikativ och egocentrisk 

i Piagets framställning (Bråten, 2000: 41). Det är mellan mina två huvudkapitel en väsentlig 

skillnad på hur man uppfattar det lilla barnets kommunikativa färdigheter och avsikter. Bråten 

och Stern betraktar det lilla barnet som ett aktivt individ som föds med en viss form för 

intersubjektiv förmåga som vidareutvecklas runt niomånaders ålder. Men ser man däremot på 

Habermas och Piaget är detta en färdighet som utvecklas först i 7-årsålder. Denna skillnad i 

människouppfattning är tillräckligt stor till att jag menar det är oförståeligt om inte denna 

skillnad också kan uppfattas i de reella kommunikativa färdigheterna.     

 

Detta gör att jag nu är intresserad i hur dessa teorier kan få en indirekt påverkning på barns 

reella kommunikativa kompetens. För att se på detta menar jag att det är nödvändigt att få en 

fördjupad förståelse för Bråtens teori om modellmakt och hur olika teorier genom sin 

teoretiska kraft kan påverka omsorgspersoner så till den grad att barnen utvecklar olika former 

för kommunikativ kompetens.    

 

4. MODELLMAKT 

 

Innan jag går vidare för att se på hur teorin om modellmakt kan bidra till att kasta ljus över 

min besvarelse är det först nödvändigt att se närmare på begreppet modellmakt. Jag vill här 

använda mig av Bråtens definiering och förklaring:  

  

”Når en modell (kartet) blir forvekslet med saksområdet (terrenget), og 
opphavspersonen for modellen tilskrives å være kunnskapskilde for fasitsvar på 
spørsmål om hvordan virkeligheten «egentlig» forholder seg, aktualiseres spørsmål 
om *modellmakt. I vitenskapelig sammenheng har f.eks. Aristoteles’ syllogismelære, 
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Evklids geometri med parallellaksiomet, og Piagets teori om barns kognitive utvikling 
hatt status som modellmonopol...” (Bråten, 2000: 35) 

 

Vidare skriver Bråten att modellmakt innebär att utöva inflytelse på andra i kraft av en 

genomslagskraftig verklighetsmodell. Denna modell blir av andra uppfattad som en källa till 

enhälliga svar på frågor innanför ett bestämt sakområde, och utesluter därmed för alternativa 

perspektiv och verklighetsdefinitioner.  

 

Bråten använder sig av olika exempel för att förklara detta fenomen. Som jag skrivit tidigare 

har jag en hypotes om att olika teorier runt spädbarns kommunikativa färdigheter kan föra till 

olikheter i de reella kommunikativa färdigheterna genom en teoris påverkning på 

omsorgspersonerna. Bråten visar till ett exempel från en psykologkollega: 

 

”Da hun fikk lære om hva «normale spedbarn» evner og ikke evner, innså hun at 
hennes baby avvek sterkt fra hvordan babyen skulle vært i følge den 
utviklingspsykologiske lære. «Ja, ja» tenkte hun i sitt stille sinn, «mitt barn er vel 
annerledes da», og holdt det for seg selv intill hun langt senere som moden forsker 
selv hadde nådd frem til en ny og annerledes erkjennelse av selvets utvikling.” 
(Bråten, 2000: 34) 

 

Detta exempel visar styrkan på modellmakten. Inte ens föräldrar innanför Akademis 

ifrågasätter modellens riktighet. Här kan man absolut säga att kartan har förväxlats med 

terrängen. För att få svar på frågan om hur detta kan vara möjligt refererar Bråten till Thomas-

teoremet om den självuppfyllande profetian: ”Hvis du definerer en situasjon som virkelig, så 

blir den virkelig i sine konsekvenser” (Bråten, 2000: 34) Denna självuppfyllande profetia 

bygger upp under min tidigare nämnda hypotes om olikheter i den reella kommunikativa 

kompetensen. Som Bråten skriver, att om du godtar andras definitioner av ditt barn som 

enhälligt, så kan du förhålla dig därefter gentemot barnet, och därmed kanske bidra till att 

göra en i utgångspunkten falsk definition giltig (Bråten, 2000: 34).  

 

Kan det vara som så att föräldrar ser sig så blinda på kartan att terrängen till slut börjar ändra 

sig i tråd med den karta som i utgångspunkten inte stämde. Eller tydligare sagt, kan det vara 

som så att föräldrarnas förförståelse av barnets förmåga spelar så stor roll i barnets utveckling 

att barnet utvecklar sig i tråd med föräldrarnas förväntningar? Om man förutsätter att teorin 

runt modellmakt är riktig tycks detta vara tillfälle. Bråten skriver att teoriers makt utspelar sig 
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på flera områden och detta gör dem starkare. Teorier förs vidare genom läroböcker och 

handböcker för föräldraskap, här avvisas föräldrars egna uppfattningar om barnet som 

villfarelser. Genom att tillägna sig den rådande teoris kunskap och karta som enhällig ger man 

den modellmonopol. Modellmakt är ett begrepp som jag menar är väldigt täckande på det 

fenomen jag skrivit om tidigare, nämligen teoriers kraft att hålla i sig trots motstridande bevis. 

Det tar tid för en teori att bli avkräftad, och enligt min mening är det inte tillräckligt med en 

ny teori som sätter modellmonopol på sakområdet. Den tidigare teorin har varit rådande över 

en så lång tid att jag menar att den nödvändigtvis måste ha satt sina spår. Just detta gjorde som 

sagt att jag såg värdet av att studera en teori som Habermas och Piaget framställer. Genom 

Thomas-teoremet om den självuppfyllande profetian kan det visas att en omsorgspersons 

förförståelse kan få konsekvenser för barnets utveckling. Men för att få en vidare förståelse av 

vilka dessa skillnader i kompetensen är, vill jag se på de områden på vilka Bråten och 

Habermas skiljer sig åt. Jag har i min framställning av Habermas teori om kommunikation vid 

flera tillfällen påpekat områden där de skiljer sig åt, nästa kapitel vill representera en 

uppsummering och en tydliggjöring av dessa. 

 

 

5. SAMMANLIKNANDE STUDIE 

 

När man ska sammanlikna olika teoretiska perspektiv är det flera hänsyn som måste tas. En 

sammanlikning kan inte utan vidare utföras. Som jag sagt tidigare så är Habermas teori inte på 

samma sätt som Bråten och Stern en teori som omhandlar små barns kommunikativa 

utveckling. För att kunna använda mig av hans teoretiska utgångspunkt valde jag att 

komplimentera med en som har utvecklat en teori om barns utveckling och som Habermas 

stödjer sig till, närmare bestämt Piaget. Genom att göra detta har jag försökt att tolka 

Habermas teori med utgångspunkt i Piagets utvecklingsteori. Detta för att se huruvida 

Habermas menar att barn är kompetenta till den form för kommunikativ handling som han 

menar är den fullvärdiga. Denna form för tolkning jag gjort här kan kritiseras för att inte vara 

gällande nog då Habermas inte utvecklade sin teori med tanken om att förklara 

kommunikation hos barn. Detta är jag enig i men jag menar ändå en sammanlikning kan 

rättfärdiggöras. Piaget och Habermas teorier var under stora delar av 1900-talet gällande på 

sina områden. Det vill säga att de hade modellmonopol på respektive områden. Som jag har 

visat i mitt kapitel om modellmakt kan de rådande teorierna få stor påverkningskraft på 



75 
 

 75

individer som är aktiva innanför områden som de omhandlar, Detta visade sig att gälla också 

för individer innanför akademiska miljöer. Mitt poäng här är att de två teoretiska perspektiv 

jag sammanliknar har under olika tidsepoker varit ansedda som allmängiltiga och därför haft 

stor påverkningskraft. Teorierna utvecklades i olika tidsåldrar och som sagt tidigare måste en 

teori alltid förstås utifrån det samhälle den utvecklas i. Jag har i min uppsats sett bort ifrån 

detta hänseende. Detta vet jag gör sammanlikningen kritiserbar, men på grund av min 

utgångspunkt som gör att jag önskar att se på vilka olika perspektiv som har varit med på att 

påverka vår uppfattning av barns kommunikativa färdigheter önskar jag ändå att utföra 

sammanlikningen på detta sätt. Detta innebär dock inte att faktumet runt vilken tid teorier 

utvecklats i inte varit med på att påverka min uppfattning under skrivprocessen. Som jag vill 

komma tillbaka till avslutningsvis har det snarare skapat nya undringar och tankar som jag 

önskar att vidareutforska vid ett annat tillfälle.   

 

Det är först och främst två områden jag menar det är mest hensiktsmässigt att se närmare på i 

sammanlikningen. Dessa innebär att se på vilka färdigheter som är nödvändiga för 

kommunikation och i viken ålder barnet innehar dessa färdigheter. Jag menar också att det är 

intressant att se på i vilken ålder de olika teoretikerna menar att barnet engagerar sig i den 

sociala världen och börjar uppsöka social kontakt. Som vi ska se är det stora olikheter här. I 

nästa avsnitt vill jag försöka sammanlikna några huvudlinjer i de två teoretiska perspektiv jag 

har valt ut.  

 

 

5.1. BRÅTEN OCH STERN VS. HABERMAS OCH PIAGET 

 

Det första jag önskar att se närmare på är hur de olika utvecklingsteorierna är uppbyggda. 

Inledningsvis i avsnittet om Grundlaget för Bråtens teori skriver jag att man kan ha två olika 

infallsvinklar på barns utveckling. Den ena innebär att man tar utgångspunkt i de vuxnas 

kulturella värld och färdigheter. I denna infallsvinkel ser man på omogna tendenser hos barn 

upp mot en föreställning om välutvecklade färdigheter hos vuxna. Här menar man att barnas 

omogna tendenser försvinner på högre utvecklingsstadier. I den andra infallsvinkeln tar man 

utgångspunkt i spädbarns mellanpersonliga värld. Innanför denna syn ser man på spädbarns 

mellanpersonliga färdigheter som viktiga också för processer i senare ålder. Habermas och 

Piaget representerar den första infallsvinkeln, Bråten och Stern den andra. Redan här menar 
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jag att en viktig skillnad kommer fram. Om vi ser på Bråten och Sterns framställning av 

barnets kommunikativa utveckling ser vi att Stern använder sig av det han kallar för en 

domänmodell och Bråten på sin sida använder sig av en trappliknelse. I bägge dessa modeller 

framhävs betydningen av de tidiga utvecklingsstegen barnet går igenom. Bråtens användelse 

av en trappa som en metafor på barnets kommunikativa utveckling visar hur den tidiga 

formen för kommunikativ förmåga lägger grunden för senare utveckling (jmf. kapitlet om 

Den kommunikativa utvecklingen från spädbarnsåldern). Så har vi Habermas och Piaget som 

representerar den första infallsvinkeln. Där betraktar man barnets tidiga utveckling som 

omogna tendenser vilka försvinner på högre utvecklingsstadier. Sammanliknat med Bråtens 

teori kan vi heller använda en stegeliknelse på Piagets modell. En stege där barnet klättrar 

uppför för att nå till toppen, en stege utan ett fundament.      

 

En annan olikhet jag har lagt märke till är synen på hur man utvecklar kommunikativ 

kompetens. Här önskar jag att se närmare på Sterns och Piagets uppfattningar. Som vi kan se i 

avsnittet om De fyra känslorna av själv betraktar Stern det nyfödda barnet som en aktiv 

individ. Barnet föds med ett visuellt och motoriskt system som på många sätt är klart att 

användas. I den första perioden fram till två-månaders ålder söker barnet sensorisk 

stimulering, skriver Stern. Barnet har en tydlig förkärlek i förhållande till de upplevelser det 

strävar efter och de tolkningar det gör. Dessa faktorer är medfödda. Vidare skriver Stern att 

den huvudsakliga uppgiften barnet engagerar sig i den första tiden tycks handla om att 

utforma och pröva hypoteser om världen runt. Här kan vi se en klar uppfattning som lägger 

till grund att barnet själv medverkar till sin utveckling. Men är det så att barnet genom dessa 

medfödda tendenser automatisk utvecklar kommunikativ kompetens eller krävs det något 

mer? Som jag visat tidigare lägger Stern stor vikt på de vuxna omsorgspersonernas 

anpassning. Under barnets två första månader innebär det sociala samspelet först och främst 

en fysiologisk reglering. När spädbarnet går in i fasen som innebär utvecklingen av Känslan 

av ett kärnsjälv (runt två-månaders ålder) har förmågan till att agera i mellanmänskliga 

samspel vidareutvecklats. När barnet är mellan två och sex månader går det igenom den 

kanske mest sociala perioden under hela livet. Ljud eller verbaliseringar som riktas mot andra 

blir allt vanligare efter två-månaders åldern och barnet söker mer ögonkontakt än tidigare. När 

det gäller de vuxnas anpassning fokuserar Stern först på den vuxnas anpassning till barnet i 

det sociala samspelet. Som jag skrivit tidigare är de sociala beteenden som barnet utlöser hos 

den vuxna ofta överdrivna och stereotypa. Detta gäller både s.k. babyprat, minspel och 

ögonkontakt. Omsorgspersonen anpassar sig här till barnets perceptuella skevheter, vilket 
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leder till att den vuxna får barnets fulla uppmärksamhet. Genom att anpassa sig till barnet får 

det möjligheter till att se vilket beteende som identifierar själv och annan. Förmågan till att 

differentiera mellan själv och annan är som tidigare nämnt en nödvändig färdighet för 

kommunikation. I omsorgspersonens anpassning spelar den vuxnas förmåga till att läsa 

barnets signaler en viktig roll. Stern ser på barnets kommunikativa utveckling som en produkt 

av bidrag från både barnet och den vuxna. Den vuxna önskar att det sociala samspelet ska 

fortsätta och anpassar sig därför som sagt till barnet. Som jag skrev tidigare handlar det om att 

upprätthålla en optimal anspänningsnivå hos barnet. Barnet använder sig av flera beteenden 

till att reglera anspänningsnivån. Ett viktigt styrningsredskap är ögonkontakt. När 

anspänningsnivån går över gränsen för vad som är optimalt undgår barnet ögonkontakt, och 

motsvarande då barnet söker ögonkontakt vid för låg stimuli. Barnet lär sig att hantera eller 

anpassa sig efter omgivningen. Vuxna som är sensitiva för barnets bidrag klarar bättre av att 

anpassa sig till barnet på ett sådant sätt att den optimala anspänningsnivån bibehålls (jmf. 

avsnittet om Omsorgspersonens anpassning). Här ser man att Stern framhäver barnets 

medfödda natur och den vuxnas anpassning som bakgrunden för barnets kommunikativa 

utveckling. Ser man närmare på Piagets teori är det som jag skrivit tidigare ingen uppfattning 

om barnet som en aktiv individ som redan från födseln av bidrar till sin egen utveckling. 

Piaget använder sig av begreppet adaptation för att förklara hur barnets utveckling drivs 

framåt. Istället för en medfödd förmåga som gör att barnet söker social kontakt, är det behovet 

för att uppnå jämvikt som driver barnets utveckling framåt, också kallat ekvilibrium. Piaget 

skriver att allt beteende tenderar mot att säkra jämvikten mellan inre och yttre faktorer; mellan 

assimilation och ackommodation. «Assimilation» beskrivs av Piaget som en aspekt vid 

adaptationen där yttre påverkningar inkorporeras i redan existerande strukturer i individen 

som inte behöver ändra sin struktur för att påverkningen kan tas i mot. «Ackommodation» är 

den andra aspekten vid adaptation. Här ändras strukturer, som redan byggts upp i individen, i 

överensstämmelse med yttre påverkningar (Piaget & Inhelder, 2002: 147). Det är alltså genom 

en tillpassningsprocess barnet utvecklar sig. Detta gäller också nödvändigtvis för barnets 

kommunikativa utveckling. Som jag har skrivit tidigare (jmf. avsnitt om Piagets förståelse av 

barnets kognitiva utveckling) är det under förskoleåldern assimilation som är den mest vanliga 

formen för tillpassning. Det vill säga att barnet utvecklar sig genom att tillpassa omvärlden till 

sina redan existerande scheman. Om vi då ser på den kommunikativa aspekten vid barnets 

utveckling innebär detta att barnets kommunikativa kompetens först utvecklas genom att 

barnet inkorporerar yttre påverkningar utan att förändra på egna strukturer. Om barnet då föds 

som passivt och icke-kommunikativt kompetent, kan det då vara så att anledningen till att 
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barnet inte lär sig att delta i fullvärdig kommunikation förrän vid 7-års ålder, är för att det då 

genom decentralisering från sin egocentriska utgångspunkt går över till att tillpassa sig till 

omvärlden genom ackommodation? För att förstå detta är det nödvändigt att sätta sig in i 

Piagets förståelse av det lilla barnets utveckling. Jag har tidigare skrivit att han tillhör den 

riktningen som förstår barnet genom att jämföra det med den vuxna. Barnets omogna 

tendenser är inte värdefullt för kompetensen i vuxen ålder, utan försvinner på högre 

utvecklingssteg.    

 

När det gäller Bråten och Sterns teorier om barnets kommunikativa utveckling kan vi se att de 

menar att barnet från första stund är en aktör i den interpersonella världen. De skriver att 

barnet helt från starten söker efter att uppnå social kontakt och att utveckla relationer med 

personer i sin omgivning. För att kunna vara i stånd till detta är det nödvändigt med en form 

för medfödd kompetens som gör barnet kapabelt till sociala handlingar. Denna medfödda 

form för kompetens innebär en förmåga till intersubjektivitet. Som jag skrev om i kapitlet om 

Grundlaget för Bråtens teori stödjer sig Bråten till Trevarthen som hävdar att man kan se en 

form för intersubjektivitet hos spädbarnet redan i de första levnadsmånaderna. Trevarthen 

kallar denna form för samkänsla för en ’primär intersubjektivitet’. Stern har i sina tidiga verk 

varit skeptisk till detta och hävdade att intersubjektivitet var något som utvecklades i 

niomånaders ålder. Som jag visat till i avsnittet om Känslan av ett subjektivt själv förändrar 

han senare sina åsikter till att sammanfalla med Bråtens och Trevarthens. Han bibehåller dock 

det synpunkt om att intersubjektivitet utvecklas i niomånaders ålder, men tillägger att det 

handlar om en vidareutvecklad form för intersubjektivitet, med Trevarthens ord kallad 

’sekundär intersubjektivitet’. Stern refererar till Trevarthen och Hubbley’s definition av 

intersubjektivitet: ”en avsiktlig eftersträvad delaktighet när det gäller upplevelser om saker 

och händelser.” (Stern, 2003: 188) När det gäller barnets förmåga till att engagera sig i sociala 

handlingar så som kommunikation är alltså förmågan till intersubjektivitet en viktig 

förutsättning. Eftersom både Bråten och Stern är eniga om att detta är en förmåga som barnet 

innehar en tidig form för redan från födseln vill man alltså kunna säga att spädbarnet föds som 

ett kommunikativt kompetent individ.  

 

Habermas skriver att kommunikation innebär en interaktion mellan minst två subjekt med 

språklig kommunikations- och handlingsförmåga som ingår i ett interpersonellt förhållande. 

Den typ av handling som kommunikation representerar måste innehålla en inbördes förståelse 

(jmf. avsnitt om Talets giltighetsbas). Interaktionsdeltagarna måste alltså ha en gemensam 
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situationstolkning. Detta förutsätter förmågan till att kunna ta andras perspektiv. Här kan vi se 

en enighet mellan Bråten och Habermas, nämligen betydningen av förmågan till 

intersubjektivitet i kommunikation. Trots detta leder denna enighet till en större oenighet. 

Detta på grund av uppfattningen av i vilken ålder barnet är i stånd till detta. Som visat i 

kapitlet om Kommunikativ handling menar Habermas och Piaget att intersubjektivitet är en 

förmåga som ännu inte är utvecklad när barnet är i den preoperationella perioden. Först runt 

7-årsålder är barnet i stånd till att koordinera sin egen synpunkt med andras. Som Piaget 

skriver har barnet en egocentrisk ställning till sin egen sociala värld på samma sätt som 

spädbarnet har till sin fysiska värld. Här kan vi se stora skillnader. Bråten och Stern skriver att 

barnet redan från första stund är en aktiv individ i sin interpersonella värld med en tidig 

förmåga till intersubjektivitet. Habermas och Piaget på andra sidan skriver att barnets tidiga 

egocentriska utgångspunkt gör det till en manipulerande i motsättning till intersubjektiv 

deltagare i kommunikationen. Här menar jag att man kan se den största skillnaden mellan 

dessa två teorier. Det är stor skillnad på att se spädbarnet som en social deltagare i 

kommunikativa handlingar och att se barnet som kompetent till kommunikativ handling först i 

7-årsålder. Vad kan så vara orsaken till denna stora differens? För att förstå det måste man gå 

närmare in på både förståelsen av kommunikation och av barnets utveckling. Detta har jag 

genom mina teorikapitel visat, här vill jag enbart uppsummera dessa för att få det klarare 

fram.  

 

Skillnaden i förståelsen av barnets kommunikativa färdigheter ligger minst lika mycket i 

uppfattningen av kommunikation som i förståelsen av barnets utveckling. Jag tror att en viktig 

orsak till den stora differensen är språkets betydning för kommunikation. Enligt Bråten och 

Stern existerar det en pre-lingual form för kommunikation vilket gör att språket inte ses på 

som en nödvändig färdighet för att kunna vara en interaktionsdeltagare i kommunikativa 

handlingar. Habermas å andra sidan ser på språket som en viktig del av kommunikationen. 

Han skriver att begreppet om den kommunikativa handling förutsätter språket som ett 

medium. Denna stora skillnad i uppfattningen av kommunikation kan förklara en del av den 

åldersskillnaden. Om man ser språket som en nödvändig del av kommunikationen säger det 

sig självt att spädbarnet är kommunikativt inkompetent. Det existerar ingen form för oenighet 

vad gäller tidpunkt för språkets utveckling, här ligger det enbart en olikhet av förståelsen av 

kommunikation till grund.  
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I Sterns domänmodell för utveckling ser vi att spädbarnet har utvecklat en känsla av själv 

redan runt tvåmånaders ålder. Här skriver han att tidigare teoretiker, så som Piaget, har hävdat 

att barnet inte innehar en känsla av själv i en sådan tidig ålder. Detta skriver Stern, beror på att 

man då tänkte på en integrerad känsla av själv, vilket han är enig i inte existerar i en så tidig 

ålder. Men för Stern blir det för enkelt att avvisa detta faktum till att gälla som om barnet inte 

innehar en känsla av självet överhuvudtaget. Barnet har åtskiljda och disparata upplevelser av 

sig själva som ännu inte har integrerats till ett övergripande perspektiv skriver Stern. Han 

skriver också att Piaget bland andra, beskriver de språng som ingår i barnets utveckling av 

strukturen i termer av den kognitionen som finns på de olika stegen. Detta har jag visat i 

kapitlet om Piagets förståelse av barnets kognitiva utveckling. I den sensorimotoriska 

perioden har barnet enligt Piaget, inte något medvetande om självet eller någon fast gräns 

mellan inre och yttre intryck. Barnets beteende under denna period förklaras utifrån principen 

om egocentrism. Det lilla barnet relaterar allt till sin egen kropp och ser denna som centrum 

för alla begivenheter. Med egocentrism menar Piaget inte självupptagenhet, utan det faktum 

att små barn saknar differentieringen mellan sig själv och begivenheter utanför sig själv, 

vilket leder till begränsningar i tänkningen. Stern har en teori om varför tidigare teoretiker 

menat att barnet i en tidig ålder inte innehar en känsla av själv. Som sagt förklarar Piaget de 

språng som barnet gör i utvecklingen med hjälp av den kognition som finns på de olika 

stegen. Som visat i avsnittet om De fyra känslorna av själv tolkar dessa teoretiker ofta 

produkten av dessa integrerade språng som känslan av själv. Häri ligger grundlaget till 

oenigheten enligt Stern. Han menar att känslan av själv innehåller något mer än bara 

produkten av dessa språng, en annan viktig del är processen. Det vill säga upplevelsen av att 

göra dessa språng i utvecklingen. Här uppvisas därmed en ny syn på självet, nämligen ett 

resultat av både produkten och processen genom vilka utvecklingen sker. Här kan vi se en 

utvecklingsteoretisk skillnad i förståelsen av barnets kommunikativa färdigheter. Om man 

innehar en uppfattning om barnet som omedvetet om sitt själv i de två första levnadsåren är 

det en naturlig konklusion att dra att detta lilla barn då inte innehar de nödvändiga 

färdigheterna till att engagera sig i sociala handlingar. Jag menar därför att en olikhet i 

uppfattningen av vad som definierar självet kan bidra till att förklara den stora differensen 

som ligger i uppfattningen av barnets kommunikativa färdigheter.          

 

Som vi kan se i ovanstående avsnitt kan språkets betydning för kommunikationen och 

förståelsen av barnets utveckling av själv vara två orsaker till de stora differenserna som 

existerar i teoretikernas förståelse av barnets förmåga till kommunikation. Men här visar jag 
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också att det inte existerar någon form för oenighet vad gäller tidpunkten för språkets 

utveckling, jag visar också till att Piaget skriver att barnet utvecklar en medvetenhet runt 

självet efter 2-års ålder. I kapitlet om Daniel Sterns domänmodell för utveckling och Piagets 

förståelse av barnets kognitiva utveckling kan vi se att barnets språkutveckling startar i slutet 

av det andra levnadsåret. Jag har tidigare nämnt att jag har tolkat Habermas teori till att den, 

med hjälp av Piagets utvecklingsteori, ser på barnet som kompetent till att delta i 

kommunikativ handling runt 7-års ålder. Detta gör att man inte kan förstå språket och barnets 

utveckling av själv som de enda orsakerna till den stora differensen. Hade detta varit tillfälle 

skulle man enligt Habermas och Piagets teorier se på barnet som kommunikativ kompetent 

när det fyllt två. Här kan man då fråga sig varför det överhuvudtaget är relevant att se på dessa 

områden. Min förklaring på detta är att jag menar att man inte kan sammanlikna två teorier 

genom att endast betrakta en faktor som den enda som skiljer dem åt. Som jag varit inne på 

menar jag att uppfattningen av när barnet är kapabel till intersubjektivitet en huvudfaktor i 

differensen mellan dessa teoretiska perspektiv. En sammanlikning som enbart baserar sig på 

en faktor är enligt min mening inte tillräckligt för att vara gällande. Vidare menar jag att 

faktorer så som språk och uppfattning av självet är av stor betydning för kommunikation och 

bör därför ha en plats i sammanlikningen. 

 

Slutligen har vi frågan om vad man menar att kommunikation är. Om vi ser på Bråtens 

framställning av kommunikativ utveckling (K-O-M1-M2) ser vi att han skriver om olika 

former för kommunikation. Den första formen för kommunikation (K), innebär kroppsspråkig 

kontakt med icke-verbala intryck och utryck för känslor. Denna form för kommunikation 

börjar redan från födseln. Nästa steg i den kommunikativa utvecklingen karakteriseras av 

uppmärksamhetskontakt. Detta stadium omtalas av Stern för utvecklingen av känslan av ett 

subjektivt själv. Bråten skriver att på detta steg söker barnet uppmärksamhet med en 

emotionell hänvisning till objekt som är föremål för gemensam intersubjektiv 

uppmärksamhet. Stern skriver att de subjektiva erfarenheter barnet vill dela med sig är på 

detta stadium preverbala. De nästa steg i den kommunikativa utvecklingen är meningsfull 

symbolisk samhandling och metaföreställningar och mentala modeller av andras sinne. Dessa 

steg innehåller en verbal del och representerar det steg där kommunikationen inte längre bara 

består av kroppsspråk (jmf. kapitel om Stein Bråtens framställning av den kommunikativa 

utvecklingstrappan). Om vi går vidare för att se på Habermas förståelse av kommunikation 

ser vi att det begrepp han använder om det han menar är fullvärdig kommunikation är 

’kommunikativt handlande’. Begreppet om kommunikativ handling refererar till en 
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interaktion mellan minst två subjekt med språklig kommunikations- och handlingsförmåga 

som ingår i ett interpersonellt förhållande. Här ser vi faktorn om att individen ska inneha en 

språklig förmåga. Så som jag tolkar Habermas är det en verbal språklig förmåga han refererar 

till (jmf. avsnittet om Kommunikativ handling). Här kan vi se en stor skillnad i uppfattningen 

av kommunikation. Medan Bråten hävdar att det existerar en preverbal form för 

kommunikation, är det verbala språket en förutsättning för kommunikation hos Habermas. 

Vidare visar Habermas till det han omtalar som talets giltighetsbas, vilket innebär att man för 

att delta i en förståelseprocess måste resa följande universella anspråk: (1) att uttrycka sig 

förståeligt, (2) att ge (lyssnaren) något att förstå, (3) att därvid göra sig förstådd och (4) att 

uppnå en inbördes förståelse (jmf. avsnitt om Talets giltighetsbas). Dessa punkter lägger 

också en grund för förståelsen av kommunikation som gör att det lilla barnet inte är kapabelt 

till kommunikativt handlande efter Habermas teori.  

              

 

6. OLIKHETER I KOMMUNIKATIVA FÄRDIGHETER? 

 

I kapitlet om Den kommunikativa utvecklingen från spädbarnsåldern och i Habermas och 

kommunikativt handlande visar jag till olika teorier om barns kommunikativa färdigheter. I 

kapitlen som följer efteråt försöker jag visa hur dessa skiljer sig åt och i kapitlet om Teoriers 

påverkande kraft visar jag bland annat till Thomas-teoremet om den självuppfyllande 

profetian: ”Hvis du definerer en situasjon som virkelig, så blir den virkelig i sine 

konsekvenser” (Bråten, 2000: 34) Här försöker jag framhäva teori som kan belysa min 

hypotes om att omsorgspersoners förförståelse får konsekvenser för barnets reella utveckling. 

Ta till exempel Bråten och Sterns teori, som framhäver att barnet föds med en tidig förmåga 

till intersubjektivitet. Om man ser på barnet som en aktiv samtalspartner med förmåga till 

intersubjektivt relaterande så förväntar man och lägger till rätta för en ömsesidig dialog. Så 

som jag visar i kapitlet om Modellmakt; om man betraktar barnet som en individ med 

kommunikativ kompetens, så utvecklar sig barnet till en kommunikativt kompetent individ. 

Intar man däremot Habermas och Piagets syn på spädbarnet med en egocentrisk centrering 

runt sin egen kropp, oförmögen till att skilja mellan inre och yttre intryck och mellan subjekt 

och objekt menar jag att utvecklingen går en annan väg.  Jag har svårt för att förstå hur barn 

som möts med så låga förväntningar som att de inte överhuvudtaget är förmögna till att delta i 
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ömsesidig kommunikation kan utveckla en lika välutvecklad form för kommunikativ 

kompetens. 

      

Jag har genom min besvarelse visat till min hypotes att olika teorier kan för till olikheter i 

omsorgspersoners förförståelse av barnets färdigheter och därmed till olikheter i barnets 

kommunikativa kompetens. Jag har här visat till två olika teorier om kommunikation och hade 

i utgångspunkt trott att jag i detta avsnitt skulle visa till vilka konsekvenser dessa olika teorier 

kan föra med sig i barnets reella kommunikativa kompetens. Nu måste jag först se tillbaka på 

mitt metodkapitel. Detta arbete har präglats av en hermeneutisk metod och här framhäver jag 

betydningen av min egen förförståelse och förutfattade meningar. Jag har inte fått något 

grundlag för att peka på vilka konkreta konsekvenser olika förförståelser kan föra med sig vad 

gäller barnets kommunikativa kompetens. Jag kan enbart visa till olikheter i förståelsen av 

barnets färdigheter och med en antagelse om att omsorgspersoner möter barnet därefter få en 

hypotes om att detta för till olikheter i reell kommunikativ kompetens. Så i detta avsnitt som 

skulle eller kanske till och med borde innehålla en slags lista över vilka konsekvenser den ena 

och den andra teorin för med sig för barnets kommunikativa kompetens vill detta utebli. Jag 

önskar inte att gå närmare in på detta. Jag menar att jag genom min besvarelse heller har satt i 

gång undringar över detta än att ha hittat svar. Detta kan tyckas som ett underligt slut på en 

hypotespröving. Min hypotes har varken falsifierats eller verifierats. Men, detta är ett för mig 

ett viktigt ’men’, den har belysts och reflekterats över och satt igång nya undringar som kan 

föra till nya hypoteser.    

 

7. AVSLUTNING    

 

Jag inledde denna besvarelse med att ge en presentation av mina problemställningar, detta 

önskar jag också att inleda avslutningen med: 

      

Motsatta perspektiv på kommunikation och intersubjektivitet. 

En sammanlikning mellan bidrag hos Jürgen Habermas och Stein Bråten. 

Teoriers påverkningskraft på omsorgspersoner 

 

I min teoridel är det framförallt två huvudteorier som presenteras. Som det framkommer av 

problemställningen är det Bråten och Habermas som vill vara de grundläggande teorierna. 
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Men dessa har jag valt att komplimentera med ytterligare två teorier, nämligen Daniel Stern 

och Piaget.  Hur vi förstår kommunikation idag, var något jag önskade att få svar på. För att få 

en djupare insikt i dagens uppfattning är det nödvändigt att också se på bakgrunden och 

dåtidens förståelse. Här representerar Bråten och Stern dagens förståelse medan Habermas 

och Piaget i min besvarelse representerar dåtidens.  

 

Idag presenteras spädbarnet som en aktiv individ som redan från första ögonblick är 

intresserad i den sociala världen runt sig. Detta interesse medföljs av en förmåga till att delta i 

en ömsesidig dialog med sina omsorgsgivare. Spädbarnet idag uppfattas som en individ med 

en intersubjektiv förmåga. Redan på detta första punkt såg jag en stor skillnad när det gäller 

uppfattningen av det lilla barnets förmåga. Går man tillbaka för att se på dåtidens förståelse 

finner man det lilla spädbarnet som en passiv egocentrisk individ vars utveckling drivs framåt 

av reflexer. Ett sådant olikt utgångspunkt leder nödvändigtvis också till väsentliga olikheter 

vad gäller uppfattningen av barns kommunikativa förmåga.  

 

Intersubjektivitet har genom min besvarelse haft en stor betydning. Som jag skriver 

inledningsvis innebär begreppet kommunikation att något görs gemensamt. Med detta till 

grund som en allmän förståelse av kommunikation ses intersubjektivitet på som en 

nödvändighet för fullvärdig kommunikation. Detta önskade jag att studera vidare. Jag såg att 

man i Bråten och Sterns framställning tillägger spädbarnet en intersubjektiv förmåga. Detta 

vill då medföra en tro på att spädbarnet innehar en nödvändig komponent för kommunikation. 

I Habermas och Piagets framställning av det lilla barnet är denna komponent länge 

frånvarande. Förmågan till att ta andras perspektiv, till att kunna skilja mellan verklighet och 

fantasi och till intersubjektivitet är alla färdigheter som utvecklas eller är färdigutvecklade i 

det Piaget omtalar som den konkret-operationella perioden. Detta innebär att det är först i 7-

årsålder som barnet är i stånd till kommunikativt handlande. Denna olikhet menar jag utgör en 

väsentlig del av de olikheter jag funnit mellan dåtida och nutida förståelser av små barns 

förmåga till kommunikation.      

 

Vad innebär så denna skillnad? Jag har visat att dåtidens teori om barn ser på det lilla barnet 

(innan 7-års ålder) som en relativt kommunikativt inkompetent individ medan nutiden 

betraktar spädbarnet som kommunikativ kompetent. En hypotes jag haft genom hela 

oppgaven är att olikheter i omsorgsgivarens uppfattning av barnet kan föra till olikheter i 

barnets reella kommunikativa färdigheter. Vi har nutida teoretiker som förmedlar ett syn på 
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spädbarnet som en aktiv deltagare i kommunikationen och vi har dåtidens framställning av 

barnet som passivt och reflexstyrt. Jag visar i mitt kapitel om modellmakt att teorier innehar 

stor makt och därmed påverkningskraft på folk generellt. Huruvida detta leder till olikheter i 

barnets reella kommunikativa färdigheter eller inte låter jag förbli obesvarat. Jag vill bara 

avsluta detta sammandrag med följande teorem: 

 

”Hvis du definerer en situasjon som virkelig, så blir den virkelig i sine konsekvenser” (Bråten, 

2000: 34) 

 

Jag har genom detta arbete inte funnit fram till något ”facitsvar”. Detta menar jag är 

betryggande då jag är av den uppfattning att dessa inte existerar eller bör existera innanför 

pedagogisk litteratur då det inte ville vara hensiktsmässigt att ge ut svar. Reflektion är för mig 

ett viktigt stickord innanför pedagogik. När man arbetar med barn och unga på olika sätt 

menar jag att man bör ha en tanke bakom det beteende man uppvisar. Genom att man som 

pedagog visar till olikheter och ställer frågor tror jag att man kan öka den reflektionen. Det 

krävs en betydligt större undersökning till för att kunna svara på om två olika teorier runt 

kommunikation kan föra till olikheter i barns kommunikativa kompetens. Det kan då tyckas 

att detta arbete varit bortkastat och inte är ett bidrag i denna vision om att komma fram till ett 

svar här. Detta kan jag ju självklart inte säga mig enig i. Om inte annat så har detta arbete 

gjort mig mer reflekterad runt teoriers påverkande kraft. Och det i sig själv är för mig 

tillräckligt för att säga att den har bidragit med något viktigt. Jag har visat hur olika två teorier 

kan te sig på ett område. Jag har också visat hur man genom modellmakt får större 

påverkningskraft än vad som kanske ville ha varit reellt i utgångspunkt.    
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