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här våren, de här åren, så vet jag inte om jag hade klarat det. 

 

Utan min familj vet jag att jag inte hade klarat det.  

 

Tack, alla! 

 

Slutligen ett varmt tack också till min handledare, Annie. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om förskollärare använder sig av några strategier för att 

hjälpa barn med samspelssvårigheter in i lek, och att upprätthålla lek. Jag ville därför också se 

om, och i sådana fall hur, de kommer till slutsatsen att ett barn har samspelssvårigheter. 

 

De metoder som valdes för arbetet var en webbenkät, intervjuer av sex förskollärare och av 

två specialpedagoger. För att komplettera data samlades och analyserades också de 

strukturerade underlag som de intervjuade förskollärarna beskrev att de använde sig av i sina 

respektive verksamheter för observation, dokumentation och reflektion. 

 

Slutsatsen är att det finns flera strategier representerade bland de intervjuade som syftar till 

att, på ett eller annat sätt, hjälpa barn till bättre samspel och lek. Bland flera finns till exempel 

strategier som bygger på att förskolläraren tolkar och tydliggör samspelets mekanismer, 

arrangerar tillfällen för mindre sociala sammanhang och verkar för tydlighet och trygghet i 

förskolan. Det blir också tydligt hur förutsättningarna kan skilja sig åt, både för de vuxna och 

för barnen, när det kommer till att upptäcka och arbeta med samspelssvårigheter på 

förskolorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: fri lek, funktionsnedsättningar, förskola, samspel
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Inledning 

I och med den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010), som trädde i 

kraft 2011, så har lekens ställning lyfts mer än i den förra läroplanen (Skolverket, 1998). I den 

nya läroplanen slås inte bara fast att leken är central för barnens kognitiva, sociala och 

emotionella utveckling, nu anges också att ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten” (Skolverket, 2010). Läroplanen 

betonar vidare att förskolan skall möta varje barns behov.  

 

År 2010 var 97,4% av alla barn i åldrarna 3-5 år inskrivna i förskolan enligt Skolverkets 

officiella statistik (Skolverket, 2011). Det är många barn med mycket skiftande 

samspelskompetens, barn som sällan träffar andra barn utanför förskolan och barn med många 

syskon, ett stort socialt nätverk och stor samspelserfarenhet. Bland dessa barn står också att 

finna ett ökande antal barn med behov av särskilt stöd (Kihlbom, Lidholt, & Niss, 2009). Det 

finns också de som menar att det är en fråga om överdiagnostisering av barn. Vi har 

konstruerat för stora sociala sammanhang
1
 där vi försöker anpassa barnen för verksamheten 

snarare än skapa en verksamhet som passar barnen. Barnens svårigheter skulle då kanske 

snarare bero på att kraven på barnen är för höga och de reagerar sunt genom att inte kunna 

hantera det särskilt väl. Oavsett vad det beror på så har förskolepersonalen ett brett spektrum, 

rörande barns förmågor och erfarenheter till samspel och lek, att förhålla sig till när det 

kommer till det medvetna förhållningssättet till lek som läroplanen slår fast skall råda.  

 

Det finns flera metoder att upptäcka och skatta barns samspel och det finns också utarbetade 

metoder för att hjälpa barn som uppvisar svårigheter med socialt samspel. Men det är också 

en realitet att förhålla sig till att många av de förskollärare och barnskötare som arbetar i 

förskolan upplever att de går på knäna
2
 och, bildligt talat, ägnar sig åt att släcka bränder 

snarare än att se och möta varje enskilt barn.  

 

Mitt fokus för denna studie har, mot bakgrund av detta, legat på att i kontakter med aktiva 

förskollärare i förskolan söka efter befintliga, faktiska strategier att hantera problemet med 

barn som förefaller ha svårt att leka och samspela under de förutsättningar som råder där. Så 

hur ges alla barn tillgång till lek i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Enligt Skolverkets officiella statistik 2012-03-11 har barngruppernas genomsnittsstorlek ökat från 13,8 barn till 

16,9 mellan 1985 och 2010 och det går idag, i genomsnitt, 5,4 barn per årsarbetare i förskolan vilket innebär en 

ökning med ett barn under samma tidsperiod.  
2
 Förskolepersonal är en av de yrkeskategorier som, rent statistiskt har högst sjukfrånvaro. Under 

novembermånaderna 2002 och 2003 var 35 % av barnskötarna och 30 % av förskollärarna sjukskrivna på heltid 

enligt officiell statistik (Kihlbom, Lidholt, & Niss, 2009). 
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Bakgrund 

Här kommer jag redogöra jag för hur lekens position i förskolan bör ser ut enlig läroplanen 

och hur den ser ut enligt forskare. Jag kommer beröra olika faktorer som kan påverka barns 

lekförmåga negativt såväl som positivt. Särskilt fokus kommer jag att ha på barn med någon 

form av social funktionsnedsättning och förskollärarnas roll i utvecklandet av barnens 

förmågor till samspel. 

 

Leken i läroplanen 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2010) slås tydligt fast att lek och socialt 

samspel, tillsammans med skapande, utforskande, iakttagande, samtal och reflektion är vad 

som krävs för att barnen skall utvecklas kognitivt. Vikten av leken och socialt samspel 

genomsyrar hela läroplanen för förskolan.  

 

I läroplanen (Skolverket, 2010) anges att det är förskollärares ansvar att arbetet i barngruppen 

genomförs så att varje barn får stöd och stimulans i sin sociala utveckling och ges goda 

förutsättningar att känna sig trygga i gruppen. Det är också förskollärarens ansvar att varje 

barn får ”goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer ” (Skolverket, 2010 s.11). 

Läroplanen gör också tydligt att arbetslaget ska samarbeta för att se till att barnen får tillgång 

till en miljö på förskolan som främjar lek, lärande och utveckling. Detta ska ske, slås fast, 

med särskilt fokus på att uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver stöd i sin 

utveckling. 

  

Utan att gå närmare in på exakt hur detta ska genomföras, lyfts dokumentation och utvärde-

ring som metoder som arbetslaget ska använda sig av (Skolverket, 2011). Syftet med detta är 

att granska hur verksamheten kan utvecklas för att erbjuda varje enskilt barn bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande. Det lyfts också som metoder för att kunna följa 

barnens utveckling inom olika områden och att ge arbetslaget kunskaper om hur 

förutsättningarna ser ut för barns lärande och utveckling på förskolan.  

 

Läroplanen gör mycket tydligt att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolorna och 

understryker att barn med behov av mer stöd och stimulans än andra, tillfälligt eller varaktigt, 

har rätt att få detta för att kunna utvecklas. Det stödet skall utformas och erbjudas med hänsyn 

taget till vad barnet behöver och förmår.  

 

Just när det gäller barnens samspel och kommunikation fastställs att arbetslaget ska, inte bara 

dokumentera, utan också följa upp och analysera hur det fungerar. 

 

Förskolan åläggs att skapa en miljö där barnen är trygga och som utmanar barnet och ”lockar 

till lek och aktivitet”(Skolverket, 2010 s.6).  Barnen ska i förskolan bli mötta av vuxna som 

ser varje barn, med hennes specifika möjligheter
3
 och som engagerar sig i samspelet med 

barnen både som grupp och som individer. Den fysiska, och sociala, miljön på förskolan ska 

erbjuda olika möjligheter för barn att vara och göra. 

                                                 
3
 Ordet som används i läroplanen är just ”möjligheter”. 
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De vuxnas ansvar i förskolan understryks särskilt i läroplanen, både vad gäller enskilda 

yrkeskategorier och som kollektiv. Det ankommer på dem att sträva efter att varje barn 

utvecklar sin lust och förmåga till att leka och lära. Det åligger dem även att sträva efter att 

barnen: 

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler (Skolverket, 2010 s.9). 

 

De vuxna i förskolan skall sträva efter att hjälpa barnet utveckla sina kommunikations-

förmågor, såväl verbalt som andra former av kommunikation, samt vilja och mod till detta. 

Av andra sätt att uttrycka sig, som läroplanen beskriver, är lek ett. 

 

 

I Lpfö98 (Skolverket, 2010) fastställs under rubriken ”Förskolans uppdrag” att: 

 

Leken är viktig för varje barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Skolverket, 2010 s.6) 

[min fetstil]. 

 

Läroplanen placerar därefter leken i en särställning, skild från lustfyllt lärande, och slår fast 

att den ger möjlighet för barnet att utvecklas kognitivt, emotionellt och socialt: 

 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan 

i den skapande och gestaltade leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010 s.6) [min fetstil]. 

 

Ett medvetet bruk av leken ska, alltså, prägla verksamheten och omfatta varje barn. Vad som 

däremot inte beskrivs i läroplanen är hur detta ska gå till. 

 

Vad leken ger  

De erkända lekforskarna, och –teoretikerna, Knutsdotter Olofsson (2003),  Öhman (1997, 

2011) och Lillemyr (2002) är överens om att lek har massor att erbjuda. Framförallt gäller det 

olika former av fri lek, där barnen själva beslutar vad den ska innehålla i form av ramar, 

innehåll, process och sammanhang i leken (Lillemyr).  

 

Ett barn som leker tillsammans med andra tränar sin fantasi och lär sig finna okonventionella 

lösningar på problem (Knutsdotter Olofsson, 2003). Lär sig ett barn inte leka så tillägnar hon 

sig med all säkerhet inte heller förmågan att fantisera och föreställa sig vad som kan hända 

och riskerar att fastna i ett tillstånd av bristande föreställningsförmåga och oförmåga att 

förhålla sig kreativt till nya situationer som uppstår i livet (Knutsdotter Olofsson, 2003). Utan 

föreställningsförmåga kan en människa inte levandegöra kunskaper som förmedlas av andra, 

en bok består bara av döda ord och alstrar inga inre bilder eller associationer, och så går  

exempelvis, enligt Knutsdotter Olofsson, det mesta av lärandet till i skolan. Leken är, kort 

sagt, central för utvecklandet av de egenskaper vi behöver för att förhålla oss till vår omvärld 

socialt, kognitivt och emotionellt på ett konstruktivt sätt. Att kunna leka är nödvändig för den 

fria viljan, för först i våra fantasier blir vi fria och kan tänka oss saker på ett annat sätt än de är 
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(Knutsdotter Olofsson, 2003). Barnet lär sig vidare vikten av, och övar förmågan till, att 

formulera sig och att samspela med andra för att nå gemensamma och personliga mål 

(Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 1997). I leken måste barnet lyssna på andra så att de 

inte gör fel
4
, för då bryts leken. Hon kan pröva olika roller och lär sig bättre förstå andra 

människor och att de kan ha tankar och känslor som skiljer sig från hennes egna (Knutsdotter 

Olofsson, 2003; Lillemyr, 2002; Öhman, 2011). 

 

I leken kan barnet närma sig och bearbeta skrämmande känslor och, genom att hon lär känna 

sig själv, får hon också tillgång till möjligheter att utveckla en förståelse för andra människors 

känslor och hon lär sig att hantera maktstrukturer (Lindqvist, 1996; Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2008). Hon lär sig att följa regler (Lillemyr, 2002; Öhman, 1997) och att 

människor ibland behöver underkasta sig andras behov och vilja för att ett samspel ska kunna 

komma till stånd (Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 2011), vilket är att betrakta som en 

viktig aspekt av den demokratiska fostran, som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

slår fast skall vara tongivande i förskolan. En annan demokratisk aspekt, som Knutsdotter 

Olofsson (2003) beskriver, är att den som har språket också har makten och ur ett 

demokratiskt perspektiv är det av avgörande vikt att den makten fördelas på många. I 

samarbetsleken tränar barnet ett multimodalt språk. Med multimodalt avses alla olika aspekter 

av kommunikation som verbal, symbolisk, fysisk etc. (Kress & Van Leeuven, 2006 ). 

 

Ett barn som inte leker står också vid sidan om dessa möjligheter som öppnar sig genom lek 

tillsammans med andra. Hon riskerar att gå miste om många erfarenheter och går helt säkert 

miste om träning i samspel med andra. Knutsdotter Olofsson (2003) hänvisar till studier som 

visat att träning i rollek har minskat asocialt beteende bland skolbarn, men ett barn som inte 

kan leka, och som samspelar på en nivå som ligger under kamraternas, riskerar att bli ensam 

och hamna längre och längre efter i den sociala och kognitiva utvecklingen. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) förtydligar att i barnens lekkultur, som bygger på 

barns interaktion, samlärande och delaktighet, lär de av varandra och tillsammans. Lek med 

andra ger alltså långt mycket mer än ensamlek någonsin kan och Knutsdotter Olofsson (2003) 

konstaterar att social kompetens både är ett villkor för leken och en konsekvens av den. 

 

Ett barn får i leken också göra, och pröva, mängder av naturvetenskapliga, matematiska och 

sensomotoriska erfarenheter och utvecklar på det viset sin förståelse av omvärlden och den 

egna kroppen. Lillemyr (2002) menar att de erfarenheter och upplevelser som barnet gör i 

leken blir ett slags länk mellan lek och lärande och utgör en grund för meningsfull och 

personlig erfarenhet. I leken kan barnet lära sig hur världen ter sig på riktigt. Leken är en fri 

zon, där barnet kan ta ut svängarna och inte vara rädd för att misslyckas eller bli bedömd 

(Lillemyr, 2002). Hon lär känna sig själv, och sin kropp, och att lita på sitt eget omdöme och 

Lillemyr (2002) och Knutsdotter Olofsson (2003) slår fast att lek med andra ger social 

kompetens och erfarenheter i det som är grunden för all mänsklig samvaro livet igenom: 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande.  

 

                                                 
4
 Under nästa rubrik berör jag lekregler. 
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Leken är sin egen belöning, och kan aldrig drivas av en vilja att prestera för då dör den 

(Knutsdotter Olofsson, 2003; Lillemyr, 2002; Öhman, 2011). 

 

Men, framförallt, menar Lillemyr (2002) så är lek roligt! 

 

Att lära sig leka 

Centralt för lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofssons teorier om lek är att barn måste lära 

sig leka och samspela och det gör de tillsammans med andra. Det lilla barnet lär sig grunderna 

av vuxna och vartefter erfarenheterna och färdigheterna byggs på så kan barnen leka med 

andra barn och utan vuxna (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

 

Knutsdotter (2003) och Öhman (1997) menar att barn inte kan hoppa över något steg i 

lekutvecklingen och att den vuxna därför får börja med att ta reda på var barnet befinner sig 

just nu och sedan leka utifrån det. Kanske måste hon börja med enkla samspelsövningar som 

att ge och ta ett föremål, eller tittutlekar, även om barnets jämnåriga kamrater leker 

avancerade rollekar som kan pågå under långa perioder (Knutsdotter Olofsson, 1991; Öhman, 

2011). 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att bland de saker som barn kan lära sig själva, som att 

äta, ingår inte lek och samspel och hon betonar att det i förskolan är de vuxnas ansvar att lära 

barnen hur barn går in och ut ur lekar. Barnet behöver hjälp att förstå att det som är farligt i 

leken inte är farligt i verkligheten, det är på låtsas (Lillemyr, 2002). Genom att leka 

tillsammans med barnen kan den vuxna erbjuda skydd och hjälp även inifrån leken, förutom 

att agera förebild (Knutsdotter Olofsson, 2003) och varsamt leda leken på rätt spår igen, om 

det behövs (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001).  

 

Barnet kan bara leka det hon känner till, menar Knutsdotter (2003) vidare. Verkligheten är 

fantasins moder och ju färre erfarenheter barnet har desto mer stöd behöver hon i leken. Tidigt 

i barnens lekutveckling behöver de riktiga föremål för att nå fantasin; för att låtsas dricka 

behöver barnet en kopp. Det mer lekkunniga, och erfarna, barnet kan däremot låtsas kliva in i 

ett rymdskepp, spänna fast sig och starta motorerna med hjälp av inget mer än ett tänkt 

utrymme vid en buske eftersom hon kan kombinera och integrera tidigare kunskaper i sin 

fantasi (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

När ett barn lär sig någonting är mycket individuellt, och alla barn har inte heller de 

förutsättningar som krävs för att kunna lära sig alla former av lek och samspel (Melin, 2009). 

Men de olika formerna av lek brukar erövras i samma ordning ändå. Det är ungefär som en 

trappa, där den ena förmågan vilar på den förra. För att kunna leka samarbetslekar behöver 

barnet först ha lärt sig leka ensam och sedan att leka parallellt, bredvid och simultant. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar bestämt att leken måste ta sin utgångspunkt från det lilla 

sammanhanget, med jag och du, för att kunna erövra de kunskaper och färdigheter som krävs 

för att kunna leka i större sociala sammanhang. Hon menar vidare att det barn som inte har 

vad som krävs för att leka samarbetslekar måste få hjälp att tillägna sig de kunskaper som 

ligger till grund för det dessförinnan (Knutsdotter Olofsson, 2003). 
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För att kunna ge sig in i lekens värld måste barnet klara de tre sociala lekreglerna 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter Olofsson, 2003; Lillemyr, 2003; 

Öhman, 2011). Samförstånd innebär att alla inblandade är överens om att de leker och vad de 

leker. Ömsesidighet betyder att, oavsett styrka, maktförhållanden eller ålder, så är barnen på 

jämställd nivå i leken och samspelar för att föra leken framåt. Med turtagande avses att 

barnen, i växelspel, bestämmer eller tar initiativ i leken. De är, åtminstone tillfälligtvis, 

jämbördiga. 

 

Melin (2009)
5
 beskriver vilka förmågor barn behöver ha utvecklat för att klara av sociala 

rollekar: Barnet måste ha förmåga att skapa sig föreställningar om vad som rör sig hos andra 

och lämna sitt eget tänkande och hon måste kunna skilja på icke-lek och lek och uppfatta när 

någon agerar på låtsasnivån. Vidare måste barnet ha utvecklat en förmåga att identifiera ett 

lektema och kunna bidra till att det utvecklas samt ha en acceptans för att det kan förändras 

under lekens progression. Barnet måste också kunna symbolisera, transformera och inta olika 

lekroller. Sist, men inte minst, måste barnet ha förmåga att abstrahera lekens/samspelets 

regler, trots att reglerna inte är uttalade, och förstå att de gäller för alla.  

 

Att få tillträde till en pågående lek är inte det lättaste. Barnet kan leka bredvid och i ord eller 

handling ge förslag på hur leken skulle kunna utvecklas eller visa upp färdigheter som 

förhoppningsvis ska ge henne en inbjudan till leken (Corsaro, 2005; Melin, 2009). Barnet får 

inte vara för framfusigt, men inte heller för försiktig i sitt närmande (Melin, 2009) och det är 

ett svårt företag som ofta misslyckas (Corsaro, 2005). 

 

Att barnet förstår leksignaler är viktigt för att hon ska kunna avgöra när någonting sker i lek 

och när det är på riktigt. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver hur ändrat röstläge, en ljusare 

lekröst, blickar och kroppsspråk kan signalera lek. Åm (1993) beskriver hur samtalet i leken 

ofta sker i imperfekt (”Då gick jag dit”), medan samtalet utanför leken sker i presens (”Nu går 

jag dit”), vilket då är en tydlig indikator på när barnet går in och ur leken. 

 

De yttre förutsättningarna för lek måste också finnas. Barnen måste få rum och tid för att 

ostörda kunna utveckla sina lekar. Att barnen ständigt blir avbrutna i sina lekar, och aldrig får 

leka färdigt, gör dem irriterade och skapar aggressioner menar Knutsdotter Olofsson (2003) 

medan barn som får leka färdigt istället blir nöjda och medgörliga.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) är också en förespråkare för att barnen måste få leka också 

bråklekar i förskolan. De som arbetar i förskolan, och det är nästan uteslutande kvinnor, 

saknar egna erfarenheter av att bråkleka och ingriper/avbryter för att de inte gillar våld menar 

hon. Bråklek blir bråk för dem. Trots att de uppfattar barnens bråklek som bråk så är barnen 

införstådda med att de tre sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande gäller 

i högsta grad menar Knutsdotter Olofsson. Blir ett barn skrämt av leken, eller om lekreglerna 

bryts genom att någon exempelvis inte känner av när det är dags att sluta, så tar leken slut. 

                                                 
5
 Melins sammanställning vilar på, och överensstämmer med, de teorier som både Knutsdotter Olofsson, Öhman 

och Lillemyr presenterar. 
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Om bråkleken inte ska urarta till bråk måste barnen få tid och möjlighet att hinna turas om att 

jaga och inneha den högre maktpositionen. Bråkleken kräver ett stort mått förtroende och 

varsamhet av de inblandade och är en lek med makt och känslor som tydliga element. 

Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter vikten av, och uppmanar, till de vuxnas engagemang och 

uppmuntran till bråklek och kanske deltagande. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) är noga med att påpeka att fri lek är lek som de lekande styr 

själva, vilket innebär att ostörd lek inte på något vis innebär en frånvaro av vuxna. Tvärtom 

kan en involverad vuxen vara en förutsättning för att skydda leken från både yttre och inre 

störningar (Knutsdotter Olofsson; Öhman, 2011). Lusten till leken, och de positiva 

erfarenheterna, är också avgörande faktorer för att barnet ska kunna finna motivation att 

fortsätta utveckla sina lekförmågor (Knutsdotter Olofsson; Lillemyr, 2002). 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver ett lekprojekt som arbetslaget genomförde på en 

förskoleavdelning där inget av barnen hade svenska som modersmål. Barnen var rastlösa och 

drev mellan aktiviteter utan att stanna någonstans. Lekarna var ofta inspirerade av film och 

teve och det var mycket karatesparkar och liknande. Förskolan började med ett lekprojekt 

varje dag där de delade in barnen i tre grupper och skapade tillfällen för både styrd och fri lek, 

men alltid med en vuxen närvarande. Den vuxna hade till uppgift att vara en förebild, lära 

dem att uppfatta leksignaler och kulturbundna lekkoder. Inledningsvis talade barnen bara sitt 

modersmål med varandra men vartefter projektet framskred så övergick barnen mer och mer 

till att tala svenska. Leken blev ett gemensamt projekt och för att kunna omsätta sina idéer till 

handling behövde barnen kommunicera med varandra. Att barnen behöver använda sig av 

språket för att leka menar också Lindqvist (1996) och att det är både ett krav och en effekt 

menar Knutsdotter Olofsson (2003); i leken motiveras barnen till att utveckla sitt språk, 

verbalt såväl som socialt.  

 

Ett tankefel som personalen i förskolan ofta gör, menar Knutsdotter (2003), är att likställa 

konstruktionslekar, och andra bordsaktiviteter, med lek. Det är sysselsättning, inte lek betonar 

hon. Ju mer konstruktionsmaterial, som pyssel och pärlplattor, som förekommer på en 

förskola desto mindre lek blir det, särskilt om de vuxna sällan engagerar sig i barnens fria lek 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). I leken har barnen möjlighet att utveckla sitt konvergenta, 

analytiska tänkande, medan de vid sysselsättning endast stimulerar sitt logiska tänkande. 

 

Dessa analytiska förmågor kan, alltså, bara växa fram genom egna, personliga erfarenheter 

som barnet gör tillsammans med någon mer kunnig, huvudet högre, kamrat eller vuxen 

(Knutsdotter Olofsson, 2003, Melin, 2009, Lillemyr, 2002, Öhman, 2011). 

 

Sammanfattningsvis så lär sig ett barn leka för att hon vill leka och för att hon har en känsla 

av att det är meningsfullt och roligt. Ett barn lär sig leka bara genom övning, genom en 

stegvis utveckling mot alltmer avancerade lekar där varje steg bygger på det förra, i samspel 

med kunnigare kamrater och vuxna. Förskolebarnet behöver förskollärare, som förstår vad 

som är lek och involverar sig, och de behöver tid och plats för att kunna utveckla leken och 

leka färdigt (Knutsdotter Olofsson, 2003). För att bli bra på att leka måste barnet få leka. 
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Svårt att leka och samspela 

Det faller sig långtifrån alltid enkelt och självklart för alla barn att ta sig till att ingå i en 

kamratgemenskap och att leka. Många hinder kan finnas på vägen. Kanske saknar barnet 

erfarenheter av samvaro med andra barn i tillräcklig omfattning för att känna sig så trygg med 

det att hon vill välja det, kanske saknar barnet självförtroende eller självkänsla, kanske saknar 

hon kunskaper om de nödvändiga lekkoderna (Knutsdotter Olofsson, 2003). Folkman och 

Svedin (2003) lyfter också att vissa barn kan ha svårt att behålla koncentrationen i en större 

grupp 

  

Alla barn behöver positiva vuxna förebilder för att utvecklas väl socialt; de behöver vuxna 

som kan erbjuda dem trygghet och kärlek och ge dem erfarenheter av fungerande samspel 

(Johannessen, 1997). Oftast kan barnets vårdnadshavare det, men ibland växer barn upp med 

vårdnadshavare som har någon beroendeproblematik, psykisk sjukdom, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning eller inte är tillgängligt för barnet i den grad som hon behöver för att 

utvecklas väl socialt eller känslomässigt av andra skäl. Även om det finns andra vuxna i 

hemmet som inte lider av primärproblematiken finns det risk för att de vuxnas problem är 

centrala i vardagen och barnets behov inte möts i tillräcklig grad (Johannessen, 1997). Dessa 

barn behöver, likafullt, vägledning av vuxna förebilder för att utvecklas socialt på ett positivt 

sätt och här kan förskollärarna spela en viktig roll. Folkman och Svedin (2005) lyfter att 

somliga barn verkar vara helt ointresserade av att interagera med andra barn, de kanske hellre 

söker sig till vuxna eller håller sig för sig själva. De vuxna har då ansvaret att försöka väcka 

lusten till att samspela med kamrater (Folkman & Svedin). 

 

Emellanåt möter förskolepersonalen också barn där problematiken springer ur en 

funktionsnedsättning av bestående slag och det är, oavsett vad det beror på, av vikt att de då 

gör sig en bild av hur barnets begränsningar i kamratgruppen kan te sig för att kunna stötta 

barnet till lek/samspel (Melin, 2009). 

 

Neuropsykiatriska störningar (NPF), eller funktionsnedsättningar, räknas till bestående 

funktionsnedsättningar och brukar delas in i 3 grupper  (Westergren, 2012):  

 

 Uppmärksamhets- och aktivitetstörningar dit ADHD och DAMP räknas 

 Autismspektrumstörningar, dit Infantil autism/ Kanners syndrom (eller, mer 

vardagligt: autism), Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd/atypisk autism 

räknas  

 Ticsspektrumstörningar, där Tourettes syndrom är vanligast  

 

Gemensamt för dessa funktionsnedsättningar är att de påverkar hur personen förhåller sig till 

sin omvärld men att de inte påverkar intelligensen och att pojkar är överrepresenterade 

(Gillberg, 2005). 

 

Vanligt är att personer med NPF har svårt med socialt samspel, koncentrationssvårigheter 

och/eller inlärningssvårigheter. Många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har 



 

13 

 

svårt att se bortom detaljerna och förstå samband och varför människor agerar som de gör 

(Gillberg, 2005. Gerland, 2011).  

 

Kadesjö (2000) följde under fem år 400 skolbarn från årskurs 1 till 5 och kunde då klarlägga 

att fem procent av de barnen hade antingen ADHD/DAMP i någon svår form, Aspergers 

syndrom och/eller Tourettes syndrom. Hälften av dessa har DAMP, varav en fjärdedel svår 

DAMP. Ungefär 3 gånger så många pojkar, som flickor, är drabbade (Gillberg, 2005). 

 

Många av de barn som har någon form av NPF har det i någon sammansatt form. Kadesjö 

(2000) beskriver hur barn med Tourettes dessutom ofta hade autismliknande problem, 

koncentrationssvårigheter, Tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder, OCD), sociala 

problem förutom tics.  

 
Strategier, men inga botemedel 

De funktionsnedsättningar som nämnts ovan är inga sjukdomar men växer inte heller bort 

eller går att bota på något sätt. När insatser för barn med dessa svårigheter beskrivs handlar 

det snarare om pedagogiska och strukturskapande åtgärder (Westergren, 2011). Det kan ske 

genom, exempelvis ett tillrättaläggande av barnets kontext. Genom utbildning av personal och 

föräldrar och med utgångspunkt i en förståelse och acceptans för barnets, relativa, 

funktionsnedsättningar kan förutsättningarna förbättras för att barnet ska kunna delta och 

fungera väl i sitt sammanhang. Somliga barn kanske har svårt att ta till sig, tolka och förstå, 

allt som händer i en större barngrupp men kan fungera alldeles utmärkt i en mindre till 

exempel. En klocka som tickar högljutt kan störa koncentrationen hos något barn så till den 

grad att ingenting annat hörs för det barnet, men om den vuxna känner till detta så är det lätt 

att byta ut klockan till en tyst. Viktigt är också att hjälpa barnet att finna konstruktiva 

strategier att förhålla sig till sin omvärld, och sina svårigheter. I vissa fall kan det också vara 

befogat med medicinering (Westergren, 2012) som för en del barn med ADHD påverkar 

signalsubstanserna i hjärnan och reglerar hjärnans aktivitetsnivå. Vid ticsspektrumstörningar 

kan mediciner också ges. Medicinerna har bara effekt under den tid de tas, de botar inte.  

  

Att göra en ordentlig utredning är av stor betydelse för att säkert klargöra om barnet har något 

behov av särskilt stöd och, i sådana fall, vilket. Genom formaliserade utredningsmodeller, av 

personer med specialistkompetens, kan svagheter och styrkor hos barnet ringas in och först då 

det är gjort kan det bli aktuellt med diagnostisering och införande av lämpliga stödåtgärder 

med avsikt på just de aktuella svårigheterna (Westergren, 2012). Det är ibland mycket svårt, 

även för yrkesmän med spetskompetens inom området, att klargöra vad svårigheterna består i 

och ingenting som lekmän bör ägna sig åt utan bistånd från specialister. En del barn med 

ADHD är ängsliga och osäkra och andra har en tuffare attityd och en del barn med autism 

uppvisar koncentrationssvårigheter i miljöer med många intryck. Det är inte ovanligt att de 

första symptomen på autism hos små barn är ett oorganiserat beteende och extrem 

överaktivitet som kan misstas för ADHD (Kadesjö, 2000). Vad barnets svårigheter egentligen 

beror på behöver klargöras genom utredning så att adekvata stödåtgärderna kan sättas in. Ju 

tidigare en utredning genomförs desto tidigare kan också dessa stödåtgärder erbjudas.  
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En utredning kan genomföras även med ett mycket litet barn och barnet behöver inte, i 

motsats till vad många tror, ha uppnått grundskoleålder. Med nya metoder kan personal på 

BVC också vara behjälpliga med att upptäcka barn med autism. I en nyligen genomförd och 

utvärderad studie i Göteborg (Nygren, 2012) konstaterade de att andelen 2,5-åringar som 

diagnostiserades med någon form av autismspektrumstörning ökade från 0,04 % till 0,8 % då 

BVC-personal regelmässigt screenade samtliga barn under de ordinarie besöken på 

mottagningarna. Med ökade kunskaper om hur autismspektrum kan yttra sig och allt bättre 

screeningmetoder kan nu fler fall upptäckas, och långt mycket tidigare än tidigare (Nygren).  

 

Uppmärksamhets- och aktivitetstörningar   

Här kommer jag redogöra för olika typer av funktionsnedsättningar som påverkar 

aktivitetsgraden hos barnet och/eller uppmärksamhetsnivån. 

 

ADHD är en förkortning för den engelska Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder som på 

svenska brukar översättas till “Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet”. Precis som namnet 

antyder så handlar det om en funktionsnedsättning där uppmärksamhetsstörning är centralt 

och därtill kommer hyper- eller hypoaktivitet, alltså överaktivitet eller underaktivitet där 

överaktivitet är det vanligaste. Därtill kommer också impulsivitet som ett kärnsymptom.  

 

Det finns tre grundvarianter av ADHD. Det tydligaste i den ena varianten är att den drabbade 

är ouppmärksam på sin omgivning och har koncentrationssvårigheter, i den andra är 

hyperaktivitet och impulsivitet centralt och den tredje är en kombination av de två första 

varianterna. Vad som orsakar ADHD är inte säkerställt. Diagnosen ställs genom att vissa av 

de listade symptomkriterierna är uppfyllda. Exakt hur det yttrar sig skiljer sig alltså åt från 

person till person (Kadesjö, 2004) 

 

Medan de flesta barn lär sig att anpassa sin aktivitetsnivå till en specifik situation så förefaller 

barn med ADHD ha stora svårigheter med detta och har svårt att avstå från att agera direkt på 

impulser (Gerland & Aspeflo, 2009). Ett barn med ADHD kan se några barn leka i ett rum, få 

ett infall om någonting roligt som skulle kunna ske i leken och springa rakt in och styra om, 

för att strax därefter få en ny idé och lämna sammanhanget. Det här upplever andra barn ofta 

som störande och barnet kan komma att bli ovälkommet i lekar tillsammans med andra barn, 

trots att hon kan ha stor vilja att delta i lek och fantastiska idéer (Gerland & Aspeflo, 2009; 

Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 2011). Det är lätt att ta parti för de barn vars lek förstörts 

och kanske förmanar den vuxna barnet som störde. Ibland kanske den vuxna istället vädjar till 

lekgruppens förståelse och medkänsla och vill att de ska låta barnet vara med ändå. Det den 

vuxna borde göra, enligt Gerland och Aspeflo (2009) är att hjälpa barnet få fatt på sin idé. Det 

kräver, till att börja med, att hon förstår vad som pågår, är närvarande och hinner uppfatta det.  

 

Gillberg (2005) visar på siffror som berättar att åtminstone 75 % av barnen med 

ADHD/DAMP har stora svårigheter att interagera med andra barn problemfritt. Även barn 

med lättare former av DAMP har en hög frekvens kamratproblem (Gillberg) 
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De kriterier som utmärker ADHD, impulsivitet och svårigheter att fokusera och hög 

aktivitetsnivå, skulle kunna stämma in på väldigt många barn. Därför anges att svårigheterna 

ska vara ”oförenlig med utvecklingsnivån” och finnas i flera miljöer för att falla in under 

ADHD. De barn som bara är lite senare än sina kamrater i sin utveckling tjänar också på att få 

stöd av engagerade vuxna att utöka sin förståelse för sina egna ageranden och effekten de har 

på sin omgivning då de ännu inte heller har förmågan att kontrollera detta (Gerland & 

Aspeflo, 2009) 

 

DAMP är en förkortning av Deficits in Attention, Motor control and Perception och den 

svenska översättningen är Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, 

Motorik-kontroll och Perception och det brukar definieras som ADHD i kombination med 

medfödd motorisk klumpighet (Gillberg, 2005). Diagnosen DAMP blir allt mindre vanlig. 

 

Autismspektrumstörningar 

Ett annat namn för Autismspektrumstörningar är också Autismspektrumtillstånd som brukar 

förkortas AST. Hit räknas Infantil autism
6
, Autismliknande tillstånd

7
 och Aspergers syndrom. 



För en autismspektrumdiagnos krävs en, eller flera, svårigheter ur vardera av de tre här nedan 

beskrivna begränsningsområdena begränsningar i förmåga till socialt samspel, 

kommunikativa begränsningar och begränsningar i intressen och beteende. 

 

Aspergers syndrom står lite vid sidan av de andra två. För Aspergers syndrom behöver inga 

kommunikativa begränsningar finnas, men det innebär inte att det inte kan göra det ändå.  

 

Begränsningar i förmåga till socialt samspel kan, till exempel, röra sig om att barnet inte tar 

ögonkontakt eller använder/förstår kroppsspråk. Barnet kan ha stora svårigheter med 

kamratrelationer och om hon har kamrater så är de oftast yngre eller äldre. Det är inte så att 

det finns anledning att börja bekymra sig för ett barn bara för att hon leker med barn i annan 

ålder, det är det många barn som gör – särskilt i perioder-, istället måste de vuxna se till 

sammanhanget och barnets beteende som helhet här.  

 

Barnet kan sakna den spontana viljan att dela med sig av upplevelser. Barnet saknar förmåga 

till Theory of Mind, det vill säga förståelsen för att alla människor inte tänker, vet och känner 

som hon gör.  

 

Kommunikativa begränsningar kan handla om en försenad talutveckling, att barnet inte 

talar alls, upprepar sig mycket (stereotypt tal) eller kan ha utvecklat ett låtsasspråk 

(idiosynkratiskt språk). Barnet kan också ha nedsatt förmåga att inleda eller upprätthålla 

samtal med andra, som barn med autistiskt syndrom ofta har (Gerland & Aspeflo, 2009). 

Försenad talutveckling behöver inte betyda att barnet har autism, men detta och att barnet inte 

heller har någon uttalad mimik eller använder sig av gester kan vara en indikator.  

                                                 
6
 Kallas ibland också Kanners syndrom eller Autism. 

7
 Benämns också  atypisk autism. 
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Barn med Aspergers syndrom har i regel inte någon försenad språkutveckling, de kan tvärtom 

vara tidiga med att prata och snabbt utveckla ett stort ordförråd. Men att kunna många ord 

innebär inte att barnet, per automatik, kommunicerar väl. Kommunikation består av en 

försvinnande liten del ordförståelse och till övervägande del av saker som barn med Aspergers 

syndrom, till exempel, ofta har stora svårigheter med som kroppsspråk, blickar, tonfall, läsa 

av sammanhanget etc. (Nilsson & Waldemarsson, 2010). 

 

Barn med autism leker också ibland, även om det ofta då handlar om mer rituella lekar som 

ofta ser precis likadana ut varje gång; leken kan ha kopierats exakt från en bok eller film och 

spelas upp gång på gång på samma sätt (Gerland & Aspeflo, 2009). 

 

Begränsningar i intressen och beteende skulle också, i mer positiva ordalag, benämnas 

specialisering. Barnet kan vara fixerat vid ett eller flera stereotypa intressen. De kan prata 

mycket och länge om vad de känner till om en sak. Något barn kan vara expert på dinosaurier 

och ett annat vill helst bara bläddra i kataloger. Många barn blir i perioder uppslukade av ett 

intresse, utan att det har någon koppling till en funktionsnedsättning, men nyckelorden här är 

att beteendena är fixerade och stereotypa. Barnet kan också ha specifika, oändamålsenliga 

rutiner eller ritualer (Gerland & Aspeflo, 2009) vilket kan innebära att hon måste få göra 

samma saker på samma sätt varje gång även om det inte har någon betydelse för slutresultatet; 

rumpan måste torkas på samma sätt efter toalettbesök och sedan spolas toaletten innan 

byxorna dras upp och händerna kan tvättas med kallt vatten och tre tryck på pumptvålen, 

exempelvis. 

 

Barnet med AST kan fångas av detaljer snarare än helheter. De snurrande däcken på 

leksaksbilen eller att sätta ihop och ta isär två legobitar om och om igen kan vara en till synes 

ändlös källa till sysselsättning för somliga barn. En del barn viftar med fingrarna framför 

ögonen, fladdrar med händerna eller gungar med kroppen fram och tillbaka, men stereotypa 

och upprepade motoriska manér (Gerland & Aspeflo, 2009) kan se ut på olika sätt.  

 

Ticsspektrumstörningar  

Den absolut vanligaste ticsspektrumstörningen är Tourettes syndrom. Ibland förkortas 

Tourettes syndrom till TS. Diagnosen involverar upprepade, ofrivilliga rörelser och minst ett 

läte. Dessa kallas tics. Ibland kan vokala tics vara harklingar, hela meningar eller enstaka ord. 

TS är ibland kombinerat med andra tillstånd som ADHD, Tvångssyndrom, 

inlärningssvårigheter, motoriska problem och autistiska drag. Oftast dyker de första ticsen upp 

vid sex-sju års ålder men de kan också debutera både tidigare och senare.  

 

Lyhörda vuxna gör skillnad 

Barn som har svårt att bilda sig en förståelse för ett sammanhang, som de flesta barn med 

NPF exempelvis har, upplever ofta att saker och ting ”bara händer”. Då är det en viktig 

uppgift för den vuxna, menar Gerland och Aspeflo (2009) att visa barnet hur det kan påverka 

skeenden. Genom att följa barnet bakåt i händelserna, klarlägga hur barnet tänkte och vad hon 

avsåg – tillsammans med barnet- så kan både barnet och kamraterna öka sin förståelse för hur 
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det hänger ihop (Gerland & Aspeflo, a.a.). Vidare poängterar Gerland och Aspeflo (a.a.) att 

den vuxnas uppriktiga vilja att förstå barnet är en förutsättning för en konstruktiv dialog; ett 

barn som mest möts av tillrättavisningar tenderar att sluta lyssna.  

 

Det är av betydelse för barnet att tidigt få stöd i att hitta konstruktiva strategier för samspel 

med sin omgivning för att inte hamna kognitivt, socialt och motoriskt mer på efterkälken än 

vad som är nödvändigt (Gillberg, 2005). Det är också av stor vikt att inte skuldbelägga barnet 

för tillkortakommanden som hon inte förmår påverka själv och på det viset bidra till att hon 

utvecklar en negativ självbild. Den engagerade vuxnas grad av empati är av direkt betydelse 

för möjligheten av utveckling för barn i behov av särskilt stöd (Kinge, 2000). 

 

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är medfödd och finns där från början även om ingen 

uppmärksammat eller diagnostiserat den. Gerland och Aspeflo (2009) menar att efter 

konstaterad autismspektrumdiagnos har utredare kunnat gå bakåt och se vilka tecken barnet 

tidigare visat. Redan hos barnet som 1,5-åring har vuxna kring henne då beskrivit att de 

uppmärksammat ett avvikande beteende genom att hon inte pekar, inte svarar på ögonkontakt 

på samma sätt som jämnåriga barn, inte leker enklare låtsaslekar eller lystrar till sitt namn. 

Hos det treåriga barnet har vuxna kunnat se tecken som att hon trivs bäst ensamt och inte 

härmar (imiterar) andra eller försöker dela med sig av sina upplevelser. Återigen: hur 

funktionsnedsättningarna yttrar sig hos olika barn skiljer sig stort åt, både till karaktär och till 

omfattning.  

 

 
Metoder för skattning och/eller stöttning av barns samspelsförmågor 

Det finns en mängd olika, mer eller minder väl vetenskapligt underbyggda, metoder som har 

till uppgift att fungera som hjälp för förskollärare, och andra vuxna, att observera och skatta 

barnens förmågor till samspel och lek. Det finns också metoder som syftar till att erbjuda en 

struktur för att hjälpa de barn som uppvisar någon form av svårighet med detta. Ibland syftar 

metoder till att bistå med både observations- och hjälpstrategier. Under denna rubrik avser jag 

redogöra för några av dem. De har alla det gemensamt att de lägger ansvaret för barnets 

möjligheter att samspela med sina kamrater på miljön i allmänhet och de tillgängliga vuxna i 

synnerhet. 

 

TRAS 

Följande information om TRAS, tidig registrering av språkutveckling, bygger i sin helhet på 

Espenakk (2005), som är en av skaparna av utvärderingsmodellen. 

 

TRAS är en norsk observations- och arbetsmodell som syftar till att vara ett redskap för 

personal i förskolan i utvecklandet av förskolebarns (2-5 år) språk i vilken barnens sociala 

utveckling också inkluderas. Den är framtagen genom ett samarbete mellan Bredtvet och 

Eikelund kompetansesenter, Senter for leseforskning och Senter for atfersforskning vid 

Högskolan i Stavanger och Institutt for spesialpedagogik vid Universitetet i Oslo. Skaparna av 

TRAS har det gemensamt att de under många år arbetat som praktiker med barn som kämpat 

med sin språkliga och sociala utveckling. 
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TRAS är inget test utan syftar till att, med hjälp av frågor, ledsaga barnens förskollärare i 

vardagliga observationer av barnen på förskolan för att kartlägga deras beteende ur olika 

kommunikativa aspekter. Materialet är ett paket som består av en tämligen omfattande 

handbok om språkutveckling hos barn, en idésamling med lekar som syftar till att vara 

språkutvecklande samt utvärderingsscheman. Dessutom uppmanas varje förskollärare 

inledningsvis gå en introduktionsdag samt en uppföljningsdag vid ett senare tillfälle, då 

arbetslaget kommit igång lite med arbetet för att utbilda sig i hur materialet är avsett att 

användas.  

 

Utvärderingsmodellen har åtta huvudsakliga fokusområden; samspel, kommunikation, 

uppmärksamhet, språkförståelse, språklig medvetenhet, uttal, ordproduktion och menings-

byggnad.  

 

Observationskriterierna är indelade, som tårtbitar på en rund figur, utefter tre utvecklingssteg 

(2-3 år, 3-4 år och 4-5 år) där modellen specifikt angivit vad varje utvecklingssteg innehåller 

för varje enskilt fokusområde. Här vägleds genomförandet av observationerna med hjälp av 

förtydligande frågor. Det går bra att också välja att delvis markera ett utvecklingssteg då 

barnet inte fullt uppfyller kriterierna för att klara av det avsedda fullt ut, men i det närmaste 

och syftet med detta är att synliggöra progression. Det är tydligt uttryckt att TRAS vilar på en 

syn på barnens språkliga och sociala utveckling där varje utvecklingssteg bygger på det förra 

och att barnen därför behöver erbjudas tillfällen att fylla i eventuella utvecklingsluckor, om 

svårigheter att komma vidare visar sig. 

 

En av de centrala tankarna med TRAS är att det är hela kontexten som problematiseras, och 

inte det enskilda barnet. Eftersom TRAS lyfter kommunikation och samspel som kontextuella 

företeelser fokuserar modellen på hela sammanhanget; till kontexten kan miljö, andra barn 

och vuxna räknas till exempel. Om förskolepersonalen upptäcker en fördröjd utveckling hos 

ett eller flera barn, inom ett eller flera områden, erbjuder modellen förslag på hur de kan 

arbeta med eventuella brister i verksamheten. Bland annat erbjuder den praktiska förslag på 

övningar och lekar. Det som framkommer under observationerna är tänkt att sedan ligga till 

grund för planering av vidare verksamhet och, alltså, inte diagnostiserandet av enskilda barn. 

 

RUS 

RUS, Relationsutvecklingsschema,  är en svensk observationsmodell av barn i förskole-

åldrarna 1-5 år, som har arbetats fram av pedagogikforskaren Bo Sundblad i samarbete med 

en grupp förskollärare och förskolechefer i Enskede, Stockholm, under början av 2000-talet  

(Erixon, Lindgren, Sundblad, & Torro, 2009). 

 

Syftet med RUS är att utveckla och systematisera förskolepersonalens
8
 kunskaper i att 

observera och bedöma vad de bör, eller inte bör, göra i frågor som rör barnens sociala 

utveckling. Ett redskap för detta är utvecklandet av ett gemensamt språk inom professionen 

                                                 
8
 Den genomgående benämningen som Sundblad (Erixon, 2009) använder om de olika yrkeskategorier som 

arbetar med barnen i förskolan är pedagoger. 
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och ett annat är loggböcker. Det gemensamma språket utgör en förutsättning för likartade 

bedömningar av vad förskollärarna och barnskötarna ser och, utifrån det, ett professionellt 

problematiserande av, och agerande i, verksamheten (Erixon m fl, 2009). RUS utgår ifrån 

utvecklingsteorierna och ställningstagandena i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006) 

anger Sundblad (Erixon) vilka inte väsentligt förändrats i och med nya läroplanen Lpfö98 

(Skolverket, 2010). RUS skall genomföras på samtliga barn på förskoleavdelningen tre gånger 

om året, i slutet av september, november och mars (Erixon). 

 

Metodens främsta redskap är loggböcker som förs löpande under barnens tid på förskolan. 

Barnens utveckling inom fyra områden på förskolan följs och dokumenteras: relationen till de 

vuxna i förskolan, tryggheten i miljön, relationerna till andra barn och förmågan att benämna 

världen, det vill säga språkutvecklingen. Sundblad (Erixon, 2009) hänvisar till Vygotskijs 

utvecklingsteorier och poängterar att han anser att barnens sociala utveckling är av större vikt 

i förskolan än att exempelvis lära sig läsa, då samspel är grunden för vidare kognitiv 

utveckling. Pedagogerna för, simultant, tre loggböcker för att kunna se var barnen, det 

enskilda barnet såväl som gruppen, befinner sig i utvecklingstrappan för tillfället och anpassa 

verksamheten utifrån det så att den möter barnens faktiska behov: Pedagogens loggbok 

[bilaga 1], Avdelningens loggbok [bilaga 2] och Barnets loggbok [bilaga 3]. 

 

För att loggböckerna skall kunna ge en samlad bild av verksamheten på avdelningen gör varje 

avdelning också en sammanställning av avdelningens loggbok [bilaga 4]. 

 

Fördelarna med att använda RUS sammanfattar Sundblad (Erixon, 2009 s.147) med att 

personalen har möjlighet att: ”följa enskilda barn över tid, fånga upp barn som behöver extra 

stöd eller andra metoder för att fortsätta utvecklas” och ”informera föräldrar kontinuerligt om 

var deras barn befinner sig i utvecklingen”. 

 

Under det praktiska arbetet med att ta fram RUS har det visat sig att, enligt Sundblad (Erixon, 

2009), modellen har flera effekter. Till dessa räknar han att pedagogerna genom utvecklandet 

av ett gemensamt språk och en gemensam förståelse för pedagogiska termer, bättre kan förstå 

varandra. Detta leder till att en mer komplex, och komplett, bild av hur läget är på förskolan 

kan bildas. Sundblad beskriver också hur detta ofta leder till utvecklandet av en gemensam 

syn på barnen och värdegrundsfrågor, vilket också kan bilda grund för en tydlig 

problemformulering som kan föras vidare till ledningen för förskolan.  Detta kan vara av 

avgörande betydelse, exempelvis, då beslut skall tas angående vilken typ av stöd och 

fortbildning som personalen behöver och hur resursfördelningen på förskolan bör se ut. 

 

Skaparna av modellen gör tydligt att den inte syftar till att värdera eller gradera barnens 

utveckling sinsemellan, eller i förhållande till några utvecklingsmodeller av något slag, utan 

att klargöra var barnen befinner sig i sin sociala utveckling och vad de behöver för att 

utvecklas vidare (Erixon m.fl., 2009) 
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Sociala berättelser/Seriesamtal 

Specialpedagog Birgitta Andersson är svensk förespråkare för en metod som hon kallar för 

sociala berättelser/seriesamtal. Andersson har introducerat den pedagogiska modellen i 

Sverige för detta som utvecklats av Carol Gray vid Jenison Public Schools i Michigan, USA. 

De engelska namnen på metoden är social stories/comic strip conversations (Gray, 1994; 

2010). 

 

Att arbeta med sociala berättelser/seriesamtal går i stora drag ut på att med hjälp av enkla 

berättelser eller teckningar i serieform tydliggöra skeenden. Detta kan vara en lämplig metod 

då en vuxen vill hjälpa ett barn med svårigheter att ta till sig verbal kommunikation till större 

förståelse av sammanhang. Barnet kan då bli hjälpt av att stimulera flera sinnen samtidigt för 

att kunna förstå, eller av nedtecknade levnadsregler eller strategier för att kunna minnas 

(Andersson, 2000; Gray, 1994). 

 

Den sociala berättelsen/seriesamtalet kan handla om händelser just nu, i förfluten tid eller 

framtiden. Andersson (2000) beskriver hur metoden kan användas för att förklara abstrakta, 

eller svåra, situationer och hantera förändringar. Det kan handla om, exempelvis, strategier för 

att ta kontakt med andra, vad som sker vid en separation eller hur det kommer att vara att 

komma till badhuset med buss istället för bil. Med enkla streckteckningar, eller historier, kan 

den vuxna tydliggöra vad som förväntas av barnet vid exempelvis ett grupparbete eller en 

samling på förskolan och därmed öka barnets chanser till social integration. Det kan också 

utgöra en grund för att barnet bättre kan förstå och hantera olika känslor då sambandet mellan 

känslor och handlingar kan tydliggöras. Till och med så abstrakta företeelser som tid kan 

åskådliggöras med hjälp av enkla teckningar och en person med funktionsnedsättning kan ha 

stor hjälp av detta på väg mot ökad självständighet (Andersson, 2000; Gray, 1994). 

 

Människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, säger ofta nej till aktiviteter 

som de inte känner till och känner sig trygga med för att de är rädda för att misslyckas menar 

Andersson (2000). Detta gäller inte minst barn som inte hunnit samla på sig så mycket 

erfarenheter, ännu, att relatera nya händelser till. Ett sätt att förhindra att barnet begränsas av 

sin oro för det okända är genom att hjälpa till att tydliggöra och förbereda barnet inför en 

kommande händelse genom bilder, visualisera, och också ge förklaringar och strategier på det 

viset. Det kan också vara en lämplig metod för att analysera en tidigare händelse. Dessa 

berättelser växer fram tillsammans med mottagaren av berättelsen under ett samtal där det 

finns utrymme för både frågor och förklaringar som hjälper till att ringa in vad som behöver 

förtydligas. 

 

Sociala berättelser och seriesamtal har flera fördelar, gentemot bara talat tal. Mycket av 

ovidkommande information har skalats bort och det som är kvar är renodlat, enkelt och av 

betydelse för berättelsen. Andersson (2000) lyfter att det kan vara värdefullt för personer med 

NPF, som har svårigheter att samordna, tolka och diskriminera (utesluta) sinnesintryck. Det 

nedtecknade fungerar dessutom inte bara som en förstärkning av det talade talet, det finns 

också kvar. Det talade språket är abstrakt och flytande information och försvinner dessutom 

omedelbart (Andersson). En nedtecknad sekvens bilder, eventuellt med nedskriven text, kan 
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däremot läsas om och om igen så många gånger som det behövs för att förstå. Den vuxna 

slipper tjata på barnet, och barnet slipper lyssna till allt mer invecklade och ordrika 

resonemang då grundproblemet kanske var att det var mycket att förstå och ta till sig redan 

från början. 

 

Att göra en social berättelse/seriesamtal 

Utgångspunkten för en bra social berättelse/seriesamtal är att den hjälpande har en god allmän 

förståelse av funktionsnedsättningen samt känner personen som berättelsen vänder sig till, och 

händelsen som berättelsen beskriver, väl (Andersson, 2000). 

 

Sociala berättelser och seriesamtal kan göras tillsammans med barn från treårsåldern och 

uppåt menar Andersson (2000). Om en social berättelse/seriesamtal skrivs måste mottagaren 

av den kunna läsa, om den ritas måste mottagaren kunna förstå en bildsekvens. Hur 

händelserna rent konkret utformas är alltså beroende av mottagaren och poängen är att hon 

ska ha tillgång till berättelsen sedan för att i efterhand kunna komma tillbaka till den så ofta 

som hon behöver. 

 

En social berättelse handlar alltid om ”mig”, det vill säga den skrivs alltid i jag-form, och 

språket anpassas till personens ordförråd och sätt att uttrycka sig. Ett seriesamtal har på 

samma sätt huvudpersonen i centrum. Berättelserna strävar efter att vara så konkreta som det 

är möjligt och orden inte, aldrig och alltid undviks. Förhållandet mellan text och bild, och hur 

berättelsen läggs upp estetiskt och fysiskt måste baseras på personen. Någon kanske behöver 

bara bilder som plastas in och sätts ihop med nyckelringar, en annan kanske samlar sina 

berättelser i en skrivbok eller pärm. 

 

Andersson (2000) påpekar att det inte räcker att göra en social berättelse/seriesamtal. Efter att 

metoden introducerats måste den prövas för att sedan utvärderas och sedan eventuellt justeras 

eller förkastas. Det är en process, och måste få vara en process för att det ska kunna bli en väl 

fungerande metod. 

 

Sociala berättelser 

De sociala berättelserna ska, enligt Andersson (2000) innehålla fyra typer av meningar. 

Deskriptiva meningar är berättande och förklarande som beskriver situationen, ger en 

bakgrund, utan att vara värderande. Ofta inleder de berättelsen. ”När vi har samling på dagis 

är det svårt för mig att sitta stilla” är ett exempel på en deskriptiv mening. Perspektiva 

meningar är också nödvändiga. Det är meningar som beskriver de inblandade, inklusive 

personen som berättelsen vänder sig till, personernas reaktioner och upplevelser. Exempelvis 

kan kamraternas perspektiv lyftas: ”De andra barnen måste vänta för att fröknarna tjatar på 

mig och de tycker det är tråkigt.” Direktiva meningar beskriver hur personen skall göra för att 

uppnå önskat resultat: ”Jag grejar med en leksaksbil. Men bara ensam och i handen.” 

Slutligen formuleras kontrollmeningar, avslutande meningar som ger förslag på positiva 

lösningar. Dessa kontrollmeningar har till syfte att i framtiden också kunna finnas som 

redskap för liknande situationer: ”Det går mycket lättare för mig att sitta stilla när jag får greja 
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med något! Fröknarna märker att jag hör vad de säger. Kompisarna tycker det är skönt att det 

är lugnt på samlingen.” 

 

Vägledande samspel  

Följande information om utbildningsprogrammet Vägledande samspel bygger i sin helhet på 

Vägledande samspel av Hundeide (2009), som är en av skaparna av programmet. 

Vägledande samspel är en metod som utvecklats i Norge, vid Oslos universitet, av professor 

Karsten Hundeide och Henning Rye och används i ett flertal länder. Den internationella, och 

kanske oftast använda, beteckningen är ICDP (International Child Development Programme). 

I ICDP är ett lyhört samspel mellan barn-vuxen centralt och metoden syftar till att utveckla 

den vuxne till ökad lyhördhet. Metoden vänder sig till såväl olika kategorier av lärare som 

barnets vårdnadshavare. Barnets eget initiativ är i fokus och den vuxnes uppgift är att se och 

svara på initiativen där målet är att påverka och förbättra kvaliteten på samspelet mellan 

vårdgivaren och barnet. Genom ett väl fungerande samspel menar Hundeide (2009) att 

grunden till ett tillitsfullt och motivationsskapande samspel finns där den vuxna visar vägar 

och möjligheter för barnet. Centralt är att barnet måste känna sig viktigt och accepterat, det 

måste finnas ett tillitskontrakt.  

På tillitsfull grund kan en vägledande vuxen erbjuda barnet så mycket, och så lite, hjälp som 

hon behöver för att klara av svårigheter. Detta kräver, naturligtvis, att den vuxna är lyhörd och 

känner barnet väl. Stödet baseras på en fast struktur som bygger på åtta olika ideala 

samtalsteman, och syftar till att den vuxna lär ut hur ett samspel går till. Dessa åtta teman 

delas in i tre dialoger och erbjuder mallar för hur samspelet mellan vuxen-barn bör gestalta 

sig, och läras ut. 

 

I meningsskapande och utvidgande dialog, (tema 1-4), ingår att den vuxne visar att hon tycker 

om barnet, att hon följer barnets initiativ, att hon talar med barnet istället för till och att hon 

ger uppmuntran och bekräftelse. 

 

Som känslomässig dialog, (tema 5-7), beskrivs att den vuxne hjälper barnet att samla 

uppmärksamheten, ger mening åt det som händer och utvidgar och förklarar. 

 

Den tredje, reglerande dialog, som hjälp till självkontroll, (tema 8), beskriver strategier som 

syftar till planläggning steg för steg, ett anpassat stöd, reglering av situationsbundna rutiner 

och positiv gränssättning. 

 

Vartefter barnet så småningom börjar behärska uppgiften själv så drar sig den vägledande 

vuxna tillbaka och barnet kommer så småningom att uppleva att hon klarat av uppgiften 

självständigt. 

 

Hundeie och Rye (2009) utgår från forskning om samspelets möjligheter och den 

känslomässiga kommunikationens betydelse för den sociala och kognitiva utvecklingen och 
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menar att då undersökningar visat att kvaliteten på samspel och kontakt mellan barn och 

vuxna på svenska förskolor är av dålig kvalitet så finns det därför all anledning att arbeta för 

ett bättre samspel generellt. Då allt lärande sker i ett socialt samspel menar de, och vilar tungt 

mot bland annat Vygotskijs
9
 teorier så är det av vikt att samspelet fungerar väl. 

 

Pedagogisk processreflektion  

Kerstin Bygdeson-Larson har genomfört en studie kring förändringsarbete i samspel i 

förskolan vid Umeå universitet. Studien mynnade ut i avhandlingen ”Vi började se barnen 

och deras samspel på ett nytt sätt” Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan, med hjälp 

av pedagogisk processreflektion (2010).  I avhandlingen beskriver hon en arbetsmodell som 

hon kallar PPR, pedagogisk processreflektion, som hon själv utvecklat och provat tillsammans 

med annan förskolepersonal: 

 

Pedagogisk processreflektion bygger på löpande observationer, reflektioner och 

förändringsarbete i pågående växelverkan. Syftet är att förbättra samspelet mellan vuxna och 

barn, mellan barn och barn samt att verka för att alla barn ska kunna klara av att nå djup och 

koncentrerad lek. Metoden tar sin utgångspunkt i faktiskt upplevda skeenden och arbetslagets 

problemformuleringar utifrån dessa. Under kollegieträffar om 1,5h/varannan vecka 

tillsammans med en handledare, facilitator, får förskolepersonalen möjlighet att återge och 

reflektera över observationer och erfarenheter de gjort. Facilitatorn är en utomstående person 

vars uppgift är att lyssna till vad som sägs, hjälpa till att klargöra och formulera vilka viljor 

och tankar som finns samt erbjuda en teoretisk ansats att agera och reflektera vidare utifrån i 

fortsatta observationer och samlekar med barnen. Genom detta ökar även personalens 

teoretiska kompetens. 

 

Tre viktiga slutsatser som Bygdeson-Larson (2010) når i sin forskning är att det är 

kontraproduktivt att problematisera de barn som, av olika anledningar, saknar god 

samspelsförmåga, vidare att goda resultat vad gäller utveckling av dessa barns lekförmåga går 

att nå genom att istället söka förbättra förskolepersonalens teoretiska och praktiska kompetens 

på området. Slutligen fann hon också att med hjälp av PPR, så vann hela barngruppen fördelar 

och utvecklades i positiv riktning vad gäller lek och samspel genom detta, inte bara de barn 

som uppvisat svårigheter. 

 

Sammanfattning av bakgrunden 

Det finns flera faktorer som, enskilt eller tillsammans,  påverkar barns förmåga till samspel 

och lek. Det finns också utarbetade och beprövade strategier för att hjälpa barn utveckla sin 

samspelskompetens, eller strategier för att komma runt befintliga funktionsnedsättningar. 

Detta är förskollärarna och förskolorna också ålagda att göra genom gällande läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010). Samtidigt så är situationen i förskolan pressad, med stora 

barngrupper, fler barn/anställd än tidigare och hög sjukskrivningsfrekvens bland förskollärare 

och barnskötare.  

                                                 
9
 Vygotski, Lev 1896-1934. Rysk pedagog, psykolog och filosof som lanserade idén om att barns utveckling är 

beroende av deras kontext och sker i samspel med en mer kunnig kamrat eller vuxen snarare än som resultat av 

biologisk mognad. 
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Frågeställningar 

Syftet med min studie är att ta reda på om förskollärare använder sig av några uttalade 

strategier för att hjälpa barn med samspelssvårigheter in i, och att upprätthålla, lek. 

Frågeställningarna var: 

 

1. Vilka strategier har förskollärare för att upptäcka barn med samspelssvårigheter? 

2. Vilka strategier beskriver  förskollärare att de använder sig av för att hjälpa barn 

med samspelssvårigheter till bättre lek och samspel? 

 

Metod 

Här, i metodavsnittet, beskriver jag hur jag valt metoder, lämpliga respondenter och 

analysmetod. Jag behandlar också etiskt förhållningssätt och studiens tillförlitlighet. Jag utgår 

i detta arbete från en kvalitativ forskningsansats där jag via enkät och kvalitativa intervjuer 

har för avsikt att uppnå mitt syfte och besvara mina frågeställningar. 

 

Etiskt förhållningssätt  

Att genomgående sträva efter att hålla en god etik är centralt för all vetenskaplig forskning 

menar Johansson och Svedner (2010) och detta har också varit min ledstjärna genomgående 

under genomförandet av denna studie.  

 

Jag har använt mig av en enkät som jag ställt till samtliga yrkesverksamma förskollärare och 

barnskötare i kommunen, som de respektive verksamhetscheferna givit mig godkännande att 

kontakta, och sedan gått vidare med intervjuer av ett urval av dessa. Urvalskriterierna för 

intervjuer var bestämda på förhand; bara respondenter som uppgav i enkäten att de var villiga 

att delta i intervju och som hade lägst förskollärarutbildning samt minst ett års yrkeserfarenhet 

kunde komma ifråga
10

.  

 

Inledningsvis vände jag mig via mail (bilaga 5) till kommunens samtliga förskolechefer där 

jag bad om tillåtelse att kontakta de anställda inom deras ansvarsområde. I mailet beskrev jag 

syftet med mitt arbete och att jag hade för avsikt att behandla alla insamlade uppgifter 

konfidentiellt  (Vetenskapsrådet, 2012) och att information kring denna undersökning skulle 

komma att förvaras på högskolan i Gävle under ett år och därefter förstöras. Jag informerade 

vidare om att deltagandet var frivilligt och baserat på respondenternas samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2012) och när som helst skulle kunna avbrytas av de medverkande utan att 

jag på något sätt skulle ifrågasätta detta. 

 

I de fall där verksamhetschefen avböjde tackade jag för svaret och följde inte upp det vidare. I 

de fall där verksamhetschefen inte svarade följde jag efter en tid upp med ännu ett mail där 

jag återknöt till det första [bilaga 6]. Jag kontaktade därefter bara de personer jag fått 

godkännande till av verksamhetscheferna att kontakta och gjorde även detta via ett mail där 

                                                 
10

 Mer utförligt om urvalskriterierna följer under Urval. 
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jag upplyste om konfidentialitets- och samtyckesaspekten (Vetenskapsrådet, 2012) samt syftet 

med arbetet och den roll jag hoppades de skulle ta i det. 

 

Jag har gjort ljudupptagningar, under samtliga intervjuer som jag genomfört, med 

respontenternas godkännande. Alla intervjuade gav sitt samtycke mot bakgrund att jag uppgav 

att det var att jämställa med stödanteckningar och avsett för bara mina öron.  

Urval 

Här beskriver jag processen med mitt urval av sex förskollärare, som jag valde av de 40 

enkätrespondenter jag fick svar av efter 166 distribuerade enkäter. Vidare beskriver jag hur, 

och varför, jag valde att genomföra ytterligare en intervju med två specialpedagoger.  

 

För att söka finna en bredd i strategier valde jag att söka vägar för att distribuera en enkät till 

samtliga förskolor i en medelstor, mellansvensk kommun där. Syftet med detta var att komma 

i kontakt med förskollärare som arbetade under skilda förutsättningar. Jag fann samtliga 

förskoleenheter, kommunala och fristående, listade med kontaktinformation på kommunens 

hemsida och utgick från detta när jag gjorde mitt utskick.  

 

Kommunen består av en tätort med ca 17000 invånare, med både mindre enavdelnings- och 

större fleravdelningsförskolor. En stor del av kommunen består också av landsbygd med 

många mindre förskolor och en del större. Jag kontaktade samtliga kommunens enhetschefer 

via e-post med en presentation av mig och mitt arbete samt en förfrågan om tillåtelse att 

kontakta de anställda
11

 inom deras enhet med en enkät och eventuellt en uppföljande intervju. 

Samma mail [Bilaga 5] gick ut till samtliga enhetschefer i kommunen, vid samma tillfälle, 

initialt. I de fall där ingen verksamhetschef fanns angiven så sökte jag efter, i andra hand, 

”pedagogiskt ansvarig” och därefter ”kontaktperson” på de respektive förskolornas hemsidor 

och kontaktade dem som fanns listade där.  

 

Under den perioden då jag gjorde mitt första utskick till verksamhetscheferna gjorde också 

många av mina kurskamrater detsamma. Kommunen vi verkar i är inte så stor, de listade 

förskolenheterna, blandade små enavdelningsförskolor och större enheter med flera 

fleravdelningsförskolor, uppgår till 32 stycken. Ett par mailsvar kom snabbt tillbaka med 

beskedet att de redan tackat ja till att samarbeta med andra förskollärarstudenter nu och därför 

tackade nej till att delta i min studie. Jag valde därför att avvakta till dess de flesta av mina 

kurskamrater var klara med sina arbeten tills jag gick vidare med ett uppföljningsbrev [bilaga 

6] till de 19 verksamhetschefer som jag inte fått något svar alls av, varken jakande eller 

nekande. Med detta uppföljningsbrev fick jag kontakt med ytterligare 3 verksamhetschefer 

varav en avböjde att delta i studien och 2 önskade delta genom att vidarebefordra mig till 

förskollärare och barnskötare i deras enhet. I slutändan var det 17 som inte svarat alls på min 

förfrågan. Jag valde då att inte gå vidare med ytterligare påstötningar och att inte heller då 

kontakta de anställda på dessa enheter.  

 

                                                 
11

 Samtliga anställda, både förskollärare och barnskötare. 
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Sammanlagt var det 166 enkäter som gick ut via e-post till anställda i förskolor efter 

enhetschefens godkännande. 100 var genom ett mail med en personlig länk till min 

webbaserade enkät, 60 var med en opersonlig länk till samma enkät och sex var till 

arbetslagsledare för distribution vidare till arbetslaget. 

 

Genom dessa utskick fick jag 40 fullständiga enkätsvar. De enkäter där bara något svar 

markerats sorterade jag bort då jag ansåg att de var alltför ofullständiga för att vara 

användbara i min studie.  

 

Ett syfte med enkäten var att söka finna respondenter som matchade mina urvalskriterier med 

lägst förskollärarutbildning och med minst ett års yrkeserfarenhet som kunde representera, 

åtminstone i viss mån, skilda synsätt på lek och barn som inte leker och, utifrån dessa svar, 

sedan välja ut några förskollärare som skulle få representera dessa olika grupper. Eftersom jag 

avsåg att undersöka strategier för att hjälpa barn in i lek och att upprätthålla lek var ytterligare 

ett kriterium att respondenterna i enkäten gav uttryck för att de ansåg att barn aktivt måste 

tillägna sig samspels- och lekerfarenhet för att bli bra på det. Det var också viktigt att de 

ansåg att de hade en roll att spela i detta. Jag önskade också att förskollärarana skulle arbeta 

med, åtminstone i någon mån, barn i åldrarna tre till sex år och andledningen till det var att 

det allmänt anses att barn i regel först efter två och ett halvt års ålder börjar övergå från 

imitation till mer kooperativ lek (Melin, 2009). På detta bygger mitt antagande att personalen 

i förskolan i mycket låg utsträckning observerar de yngsta förskolebarnen i syfte att se 

eventuell samspelsproblematik och därför inte heller agerar i anknytning till det.  

 

Fyra respondenter som matchade mina önskemål om utbildnings- och erfarenhetsgrad, i sina 

enkätsvar, och som uttryckte sig vara villiga att kontaktas för en intervjuförfrågan i slutet av 

den enkät de fyllt i valdes ur i den första omgången. Av de respondenter som matchade 

urvalskriterierna fanns uteslutande förskollärare med längre tid än tio år i yrket.  

 

Då de fyra initialt planerade intervjuerna genomförts hade fler enkätsvar kommit till efter att 

fler verksamhetschefer hade godkänt kontakt med anställda inom enheten. Bland dessa 

enkätsvar fanns det två respondenter som stack ut då de föreföll visa på ett stort engagemang 

för de frågor jag undersökte. Därför tillkom ytterligare två intervjuer, och inalles intervjuades 

alltså sex stycken förskollärare.  

 

Samtliga av respondenterna i mina intervjuer angav som strategi att söka hjälp från den mer 

centralt placerade ESU och SARAH
12

 valde jag att också gå vidare och ta kontakt med 

representanter från de enheterna direkt för att be om mer information om hur deras arbete på 

förskolorna kunde te sig och om de kunde ge mig information om hur de kunde bistå 

förskolepersonalen i deras arbete att hjälpa barn till bättre samspel och lek. Efter förfrågan till 

ESU, via e-post, kunde jag boka in ett möte för en intervju med representanter från både ESU 

och SARAH-teamet närvarande.  

                                                 
12

 Information om dessa finns att hämta under rubriken Om ESU och SARAH-teamet i resultatdelen av detta 

arbete. 
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Datainsamlingsmetoder 

Jag har använt mig av en webbaserad enkät, intervjuer av sex förskollärare och intervjuer av 

två specialpedagoger samt samlat in de observations-, reflektions- och intervjuunderlag som 

förskolorna tillhandahållit och använder sig av i sin praktik. 

 

Innan jag inledde arbetet med de faktiska respondenterna testade jag min enkät, och 

genomförde provintervjuer, med kamrater. 

 

Enkät 

Svedner (2010) menar att enkätmetoden är lämplig för att samla in bred, men ytlig, 

information och ställa den mot fakta som yrkeserfarenhet och utbildningar. Detta var också 

mitt syfte. Förutom en mer allmän bild av hur förskolepersonal ser på barn med samspels- 

och/eller leksvårigheter och sin egen roll i relation till detta, det vill säga attitydfrågor (Trost, 

2008), så ville jag också finna minst fyra respondenter från olika enheter, med minst 

förskollärarutbildning och yrkeserfarenhet som översteg ett år.  

 

Med tanke på kommunens yta och den tid jag hade till förfogande gjorde jag bedömningen att 

det skulle bli mer tids- och arbetskrävande än vad som rymdes inom ramen för detta arbete att 

ta mig runt till alla kommunens förskolor för att på det viset fysiskt distribuera, och sedan 

samla in, enkäten. Med tanke på de olika förutsättningar som de olika förskolorna har, kanske 

särskilt med tanke på barngrupps- och förskolestorlek och geografiska förutsättningar, 

önskade jag ändå komma i kontakt med representanter från olika delar av kommunen. Jag 

valde därför att konstruera och distribuera en webbaserad enkät; I ett e-mail, som var direkt 

ställt till varje enskild potentiell respondent, med information om studien bifogade jag en länk 

till enkäten [bilaga 7]. 

 

Enkäten bestod av frågor som konstruerats med avsikt att söka se enskilda respondenters syn 

på leken i förskolan, förhållningssätt till barn som av någon anledning inte lekte med andra 

barn samt synen på de vuxnas roll i, eller i anslutning till, barnens fria lek och om de ansåg att 

det på något sätt kom an på dem att rusta barnen för lek och samspel. 

 

Frågorna presenterades i block om några åt gången inom samma område. När respondenten 

besvarat frågorna klickade hon vidare till nästa frågeblock för att slutligen komma till frågan 

om hon var villig att låta sig intervjuas och uppmaningen att, i sådana fall, lämna 

kontaktuppgifter.  

 

Flera frågor hade som syfte att söka kartlägga om respondenten ansåg att barnens 

lekkompetens utvecklades genom biologisk mognad eller övning då min frågeställning rörde 

om, och i sådana fall hur, de hjälper barnen till bättre lek och samspel. Jag ställde också frågor 

om respondenternas formella kompetens, tid i yrket, åldersspann på barnen de arbetade med 

och nuvarande arbetsplats med syfte att kunna sortera dem utifrån mina urvalskriterier för 

intervjuer. Frågorna var formulerade till stor del som påståenden som respondenten kunde 

besvara genom att markera med något av svarsalternativen ”håller helt med”, ”håller delvis 
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med”, ”håller inte med” eller ”har ingen åsikt”. Att lämna frågan obesvarad och gå vidare i 

enkäten var också en möjlighet.  

 

Genom webbenkäten kunde jag skapa en adressbok och distribuera enkäten direkt därifrån, 

vilket jag också gjorde med de 100 första mailen jag skickade ut. De enkäter som besvarades 

genom en sådan länk att följdes blev registrerade med respondentens mailadress så att den 

blev synlig för mig. De som uppgav att de var villiga att låta sig kontaktas med en förfrågan 

om att delta i en intervju uppmanades att lämna kontaktuppgifter i slutet av enkäten. De som 

valde att inte lämna kontaktuppgifter har jag bortsett från, även om jag kunnat härleda vem 

respondenten var med hjälp av den för mig synliga adressen, när jag valde vilka respondenter 

jag önskade gå vidare med för en intervju. Eftersom jag gjort tydligt i enkäten att det skulle 

vara ett aktivt val av att delta i en eventuell intervju ansåg jag att jag inte kunde göra på något 

annat sätt. Av 15 respondenter som sade sig vara villiga att intervjuas valde jag ut 6, varav 

allihop sedan också var villiga att genomföra en intervju. 

 

Efter de först 100 mailen, genom webbenkätservicen, gick det inte att skicka fler med 

adressboksmetoden där, med mindre än att jag skulle få köpa till en för mig alltför dyr 

prenumeration av servicen. Jag kunde istället, fann jag på, använda mig av en opersonligt 

ställd länk till webbenkäten, exakt samma enkät som de 100 första mailen länkats till. Genom 

att skicka samma följebrev, med exakt samma innehåll, fast nu från min personliga mailadress 

och med den bifogade opersonligt ställda länken kunde jag gå vidare och skicka enkätförfågan 

till ytterligare 65 anställdas adresser. 

 

I efterhand har jag förstått att -och detta gäller samtliga tillfrågade, både de 100 första och de 

65 följande- de fick bara en chans att besvara enkäten; de som av någon anledning klickade 

sig fram till enkäten och sedan inte fullföljde den kunde sedan inte återkomma till den via den 

länk de fått. Till slut uppgick summan fullföljda enkätdeltaganden till 40. De enkäter där 

respondenten öppnat enkäten och börjat besvara den men inte kommit längre än någon fråga 

innan hon, av någon anledning, avbrutit var sex till antalet. De svaren finns inte redovisade i 

detta arbete någonstans då jag valde att ta bort dem. Hur många av de sex som försökt 

fullfölja vid ett senare tillfälle, om någon, vet jag inte. Hur många personer som öppnade 

enkäten för att titta på den och sedan tänkte komma tillbaka för att besvara den, om någon, vet 

jag inte heller, bara att det inte var möjligt. 

 

Ytterligare ett problem med webbenkäten visade sig en tid efter att insamlandet av enkätsvar 

var passerad. Den opersonliga länk som bifogats i de 65 senare mailen förefaller vara 

konstruerad så att den bara kan följas en gång från varje dator. Då mailen med länkarna 

huvudsakligen ställts till de anställdas arbetsadresser finns det skäl att anta att de hanterar dem 

på sin arbetsplats. I de fall där då de anställda delar arbetsdatorer, och enligt min erfarenhet är 

det vanligt att så sker, skulle då bara den första som följer länken från den datorn kunna nå 

enkäten. Därefter, vid eventuella påföljande försök, nådde den som följde länken inte längre 

än till en skylt som tackade för deltagandet. 
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Av 165 utskickade inbjudningar till att delta i enkäten fick jag, till sist, 40 fullföljda svar. 18 

av svaren kom från den första 100 personligt länkade inbjudningarna och 22 från de 65 

följande inbjudningarna. Svaren kom från förskollärare och barnskötare som är verksamma på 

förskolor med olika förutsättningar och i olika delar av kommunen, både små 

landsortsförskolor och stora tätortsförskolor fanns representerade. Jag kunde, trots det låga 

antalet respondenter i arbetet med enkäten, därför ändå nå mitt mål att välja ut och intervjua 

förskollärare som arbetar under skilda förhållanden och med olika förutsättningar. 

 

Enskilda intervjuer med förskollärare 

Ett mail [bilaga 8] gick ut till de sex förskollärare som kunde vara aktuella för en enskild 

intervju. Återigen upplystes de om konfidentialitets- och frivillighetsaspekten samt syftet med 

arbetet och den roll jag hoppades de skulle ta i det. Intervjun krävde ungefär en halvtimme på 

ett ställe där vi kunde vara ifred och jag erbjöd mig att komma till deras arbetsplats om de 

önskade det. Samtliga av de sex tillfrågade respondenterna valde att fullfölja med intervju och 

de valde, allihop, att ses på deras respektive arbetsplatser ute i kommunen. Att intervjuerna 

genomförs i en miljö där respondenten känner sig trygg betraktade jag som en fördel då 

respondenten förmodligen känner sig friare i sina svar då (Johansson & Svedner, 2010).  

 

Jag valde att genomföra halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer, med strukturerade frågor 

som medgav att respondenten svarade fritt med egna ord och utifrån sina egna erfarenheter 

[bilaga 9] (Johansson & Svedner, 2010; May, 2010). Avslutningsvis ställdes frågan om 

respondenterna tyckte att något saknades i frågeställningarna och om de ville tilläga 

någonting. Som en summering avslutade jag med en spegling (Johansson & Svedner, 2010) 

där jag återknöt till förskollärarens utsagor för att kontrollera om jag förstått rätt och för att se 

att jag inte missat någon av de frågor jag avsåg att försöka få besvarade. 

 

Under konstruerandet av frågorna arbetade jag medvetet med att undvika frågor av typen 

”varför?” och fokuserade istället på mer konkreta vad- och hur-frågor för att undvika att 

respondenten gick i försvarsställning eller skapa förväntningseffekter (Johansson & Svedner, 

2010). 

 

Jag hade genomfört pilotintervjuer med kamrater på förhand och hade då kommit att förstå att 

det var mycket svårt för mig att lyssna och skriva samtidigt. Att ställa adekvata följdfrågor 

blev nära nog omöjligt för mig. Av den anledningen valde jag att, med respondentens 

medgivande, göra en ljudupptagning med hjälp av en mp3-spelare under intervjun istället. På 

detta sätt kunde jag fokusera på samtalet och bättre följa med i vad som sades och följa upp 

med adekvata följdfrågor.  

 

 

Ytterligare en intervju 

Under intervjuerna med förskollärarna framkom det att ESU
13

 och SARAH-teamet
14

 bistod 

med kompetens och stöd, i frågor som rörde mitt undersökningsområde, då förskolorna bad 

                                                 
13

 Enheten för stöd och utveckling, som lyder under Barn- och utbildningskontoret i kommunen 
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om det. Detta samarbete existerade i någon form på samtliga intervjuade respondenters 

förskolor. Samtliga kommunala förskoleenheter har också ett löpande avtal där kontakten med 

ESU inte innebär någon ytterligare belastning på enhetens budget. Därför blev det intressant 

för mig att  gå vidare med att kontakta enheterna för att be dem själva beskriva sitt arbete på, 

och gentemot, förskolorna i kommunen. Genom e-postförfrågan till verksamhetsledaren för 

ESU fick jag kontakt med representant både därifrån och SARAH-teamet och vi bokade tid 

för intervju. På deras initiativ skedde intervjun, av för de upplevda praktiska skäl, med båda 

de representerande specialpedagogerna samtidigt och på SARAH-teamets kontor. De 

närvarande specialpedagogerna uppgav att de hade avsatt gott om tid för intervjun och vi 

kunde därför samtala under drygt en och en halv timme innan vi kände oss färdiga. 

 

Även under denna intervju gjordes en ljudupptagning, efter godkännande från båda de 

närvarande specialpedagogerna, som jag senare, vid avlyssningar, antecknade utifrån och 

transkriberade valda delar av.  

 

Också denna halvstrukturerade intervju skedde utifrån ett intervjuunderlag [bilaga 10] där vi 

rörde oss i samtalet kring den stora, men enkelt formulerade, frågan hur ESU och SARAH-

teamet kan bistå förskolorna att hjälpa barn till bättre lek och samspel vid behov och hur 

kontakterna med förskolan gick till praktiskt och formellt. Denna information ligger till grund 

för informationen under rubriken Om ESU och SARAH-teamet i resultatdelen. 

 

Även denna gång avslutade jag med en spegling (Johansson & Svedner, 2010) där jag 

återknöt till specialpedagogernas utsagor för att kontrollera om jag förstått dem rätt och för att 

se att jag inte missat någon av de frågor jag avsåg att försöka få besvarade. 

 

Insamlande av metodunderlag 

På förskolorna använder sig arbetslagen i sitt praktiska arbete emellanåt av olika typer av 

nedskrivna stöd. Jag har valt att kalla dem metodunderlag. 

 

Underlagen kan vara strukturerade underlag för barnintervjuer, för arbetslagsreflektioner, för 

observationer eller liknande. Under de intervjuer jag genomförde med förskollärare ute på 

förskolorna berörde de ibland denna typ av metodunderlag. Jag bad då om att få kopior av 

dessa, vilket jag fick varje gång. Sammanlagt rör det sig om åtta skilda underlag med olika 

syften och användningsområden. Jag redogör för dessa i resultatdelen av detta arbete och 

bifogar dem också som bilagor. Jag har, för att inte röja förskolans eller kommunens namn, 

valt att ta bort information som skulle kunna röja detta från de underlag som jag fått innan jag 

lagt in dem i mitt arbete. Informationen i dem, i övrigt, är inte förändrad på något vis. 

 

                                                                                                                                                         
14

 SARAH-teamet ingår i Barn- och elevhälsan i kommunen 
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Analysmetoder 

Jag har genomfört en enkät, intervju av sex förskollärare, intervju av två specialpedagoger 

samt insamling av metodunderlag. Jag redogör här, under separata rubriker, för hur jag gått 

till väga i min analys. 

 

Analys av enkät 

Jag genomförde initialt en bortrensning av de enkätsvar som jag bedömde var alltför 

ofullständiga för att kunna vara användbara för min studie. I praktiken innebar det att de 

respondenter som inlett med att svara på bara någon enstaka fråga och sedan, av någon 

anledning, avbrutit inte räknas med i sammanställningen av enkätsvaren. Sammantaget upp-

går antalet fullföljda enkätsvar till 40 stycken
15

.  

 

Jag sammanställde de olika svarsalternativen och procentberäknade hur respondenterna som 

grupp besvarat respektive fråga. Jag ställde olika frågor mot varandra och försökte se 

samband och motsättningar i svarsstrukturerna. Då deltagarantalet var så lågt var jag försiktig 

med att dra slutsatser utifrån det insamlade materialet, men vissa mönster framträdde dock 

som jag har använt mig av i mitt Resultat. 

 

Utifrån de urvalskriterier som jag angivit under rubriken Urval, här ovan, kunde jag också gå 

igenom enkäterna i syfte att matcha dem med de respondenter som sagt sig vara villiga att bli 

kontaktade framöver med en förfrågan om att delta i en intervju.  

 

Analys av intervjuer av förskollärare 

Jag var på förhand medveten om att jag valt en mycket tids- och arbetskrävande metod, med 

ljudinspelning av intervjuer, transkribering och analys av ett material av tämligen fri form 

(May, 2001) men med tanke på mitt syfte med studien anser jag att jag ändå valde rätt. Att 

kunna inkludera exempelvis pauser, tonfall och avbrutna meningar i det material som jag 

sedan analyserade är att betrakta som en fördel då svarsalternativen var av ett friare slag och 

information som respondenten gav, utöver den rent verbala, kan spela roll för budskapet 

(Johansson & Svedner, 2010), vilket jag också upplevde själv under denna del av arbetet. 

 

Jag inledde genomlyssningar och transkriberingar så snart som möjligt efteråt, Vid två av 

intervjuerna förflyttade vi oss, jag och respondenten, under samtalets gång och jag var osäker 

på hur ljudkvaliteten blivit på inspelningarna då och ville kontrollera i synnerhet detta med 

intervjun i så färskt minne som möjligt. Kvaliteten på ljudupptagningarna var 

tillfredsställande för alla intervjuer jag genomfört. 

 

Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna och transkriberat de valda delar som rörde mitt 

intresseområde
16

  upprättade jag flera dokument på datorn, som jag höll öppna och 

antecknade i under vidare genomlyssningar av de inspelade intervjuerna. Efter en tids 

                                                 
15

 Det visade sig efter genomförandet av enkäten att vissa tekniska förutsättningar kan ha påverkat 

svarsfrekvensen negativt. Mer om detta under rubriken Problem med webbenkäten i denna del av arbetet. 
16

 Då intervjuerna genomfördes i halvstrukturerad form så bestod det insamlade materialet till viss del av sådant 

som var oanvändbart för mig inom ramen för denna studie. 
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systematiserande efter olika kategorier, på detta vis, började olika gemensamma nämnare bli 

synliga för mig. Till att börja med försökte jag dela in de strategier och metoder som 

respondenterna nämnde i de som syftade till att hjälpa barn in i leken och de som syftade till 

att hjälpa barnen upprätthålla lek. Detta visade sig vara svårt då gränserna däremellan var 

svåra att dra utifrån det material jag hade. Jag beslutade att, istället, samla dem under en och 

samma rubrik. De olika strategier och metoder som uppgivits för att upptäcka eventuella 

brister i barns samspels-/lekförmågor samlade jag under en egen rubrik. Dessa båda 

övergrupper fick flera undergrupper av strategier och det är i den formen som materielet 

senare presenteras i resultatdelen av detta arbete.  

 

Jag valde också att göra en översikt av hur tiden för barns fria lek var beskaffad på de olika 

förskolorna som de intervjuade förskollärarna representerade. Detta beskrivs också i 

resultatet.  

 

Analys av intervju av specialpedagoger 

Intervjun med de två specialpedagoger som representerade ESU och SARAH-teamet hade två 

huvudsyften. Det ena var att klarlägga hur deras formella uppdrag såg ut, i förhållande till 

förskolorna i kommunen, och det andra att se hur deras praktiskt arbete med att hjälpa barn 

med samspels-/leksvårigheter i förskolan kunde gestalta sig. Jag ville också se om de 

strategier som de kunde beskriva skulle omfatta fler, eller andra, än de som nämnts av 

förskollärarna som jag intervjuat tidigare. 

 

Också denna gång lyssnade jag igenom intervjun ett par gånger och började sedan 

transkribera valda delar av den för att använda i resultatdelen i anslutning till de strategier 

som framkommit med hjälp av förskollärarna. Jag skrev också, kort och sammanfattande, 

utifrån beskrivningen jag delgivits av hur de organisatoriskt var beskaffade, sammanlänkade 

och vad uppdraget bestod i. Denna beskrivning av organisationerna återfinns under Om ESU 

och SARAH-teamet senare här i resultatdelen. 

 

Jag jämförde därefter specialpedagogernas och förskollärarnas utsagor i syfte att se vilka 

eventuella likheter och motsättningar jag kunde finna.  

 

Analys av insamlade underlag/dokument 

Jag har studerat dokumenten i ljuset av respondenternas beskrivningar av hur de använder 

dem. Jag har därefter analyserat hur användbara de förefaller vara i relation till mina 

frågeställningar. 

 

Resultat 

Jag genomförde sex intervjuer med förskollärare som var yrkesaktiva i förskola samt två 

specialpedagoger som är knutna till externa enheter som förskollärarna har tillgång till och 

beskrivit samarbete med, på ett eller annat sätt. Inledningsvis beskriver jag hur förskollärarna 

gör för att upptäcka barn med svårigheter att leka/samspela. Därefter redogör jag för de 

strategier som de beskrivit kring att hjälpa barn med svårigheter in i, och i upprätthållande av, 
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lek. I anslutning till det sistnämnda kommer jag också redogöra för de strategier som 

specialpedagogerna redogjort för. Vidare redogör jag för min enkät, med svaren 

sammanställda i tabellform och därefter en kort sammanfattning av mitt resultat.  

 

Jag använder mig omväxlande av Förskola X, Förskollärare X och Respondent X då jag 

refererar i texten och numret efter avser vilken intervju i ordningen de är kopplade till. I de 

fall jag använder ”Förskola” istället för ”förskollärare” så är det då respondenten beskriver en 

gemensam strategi de använder i arbetslaget på arbetsplatsen. 

 

Vidare har jag, som en åtgärd för att anonymisera respondenter och de barn de beskriver, 

metodisk kallat alla för ”hon” och ”henne” i redogörelserna som följer, oavsett faktiskt kön. 

Detta gäller också de direkt återgivna citaten, som jag alltså har ändrat på denna enda punkt. 

I citaten har jag markerat pauser med punkter, där en punkt är en kort paus, två en längre och 

lång. Detta är angivelser som står i relation till respondentens tempo då hon talade. Mina 

kommentarer står inom [klamrar] och när jag brutit texten mitt i en utläggning har jag 

markerat det med ett snedstreck ”/”. När respondenten särskilt betonar någonting markeras 

detta med GEMENER. 

Strategier att upptäcka barn med samspels-/leksvårigheter 

Det finns flera strategier för att med ett underlag, formaliserat, observera barnen i syfte att se 

hur väl de interagerar med andra barn. Flera av förskollärarna beskriver också hur de gör 

löpande observationer av ett mer ostrukturerat slag som bygger på de erfarenheter, tysta 

kunskaper, som de som medmänniskor och lärare har. Också här har jag funnit några 

huvudstrategier som jag här kommer redogöra för. Strategierna är observationer med eller 

utan tekniska hjälpmedel, reflektioner enskilt eller i arbetslaget, ansvarsbarn och 

barnintervjuer. Sist kommer jag också att beröra kontakt med ESU och SARAH-teamet i syfte 

att få hjälp att förstå ett barn och kanske ringa in eventuella svårigheter. 

 

Observationer 

Observationer i barngrupperna är någonting som sker löpande på förskolorna beskriver 

respondenterna. De kan genomföras mer strukturerat, med olika former av underlag och 

färdiga frågeställningar, eller utan något hjälpmedel. De kan också genomföras med eller utan 

tydlig frågeställning, och då mer baseras på deras erfarenheter och tysta kunskaper. Samtliga 

förskollärare beskriver minst en observationsmetod som de använder sig av i sin praktik. 

 

Observationer utan hjälpmedel 

Genom att vara i barnens närhet, eller delta i lek, kan arbetslaget på Förskola 1 genomföra 

informella observationer, utan hjälpmedel av något slag, av typen där den vuxne håller sig 

medveten om vad som sker i gruppen och baserat på sina tidigare erfarenheter och kunskaper 

tolkar och reflekterar över detta. Förskollärare 1 lyfter syftet: ” man vet åtminstone vad det 

var som hände”. Förskollärarna på förskolorna 2, 3, 4 och 6 beskriver att de genomför 

observationer av den här typen i syfte att se även hur, och om, barnen deltar i lekar. 

Förskollärare 2 beskriver att hon också observerar vilka roller barnen tar, eller får, i leken och 
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hur samspelet går till: ” de olika roller de har och vilka som inte får vara med och vilka som 

styr och ställer och så där”.  

 

Respondent 3 beskriver den här typen av observationer som en naturlig del av arbetet och hur 

de vilar på arbetslagets samlade erfarenheter och kunskaper: 

  

Nu har vi jobbat så många...så många år allihopa...så man liksom....Det går bara av 

farten...man tänker inte egentligen..man...egentligen så gör vi ju så egentligen då!   

 

 

Förskollärare 6 beskriver sin tilltro till den här typen av observationer genom att berätta att de 

”har ganska många barn som har blivit utredda och klara innan de börjat skolan” och ”man 

tycker att man kan man har det i ryggmärgen...ändå” [ingen formaliserad metod för 

observation är nödvändig]. Hon lyfter att hon särskilt uppmärksammar om något barn, över 

längre tid, drar sig undan från barngruppen och hellre är tillsammans med de vuxna. Hon 

beskriver att hennes samlade kunskaper och erfarenheter vägleder henne:  

 

 att man känner att någonting...NÅGONTING behöver vi titta närmare på.. 

 

På Förskola 5 nämnde respondenten ”dagliga observationer” och att ett löpande samtal om 

vad som sker i barngruppen förs i arbetslaget. I arbetslaget pratas nästan aldrig om någonting 

privat, utan fokus ligger på barnen och verksamheten. Hon lyfte spontant frågan om barn som 

inte är med i gemensamma lekar och inte ”tar plats”, eller väcker uppmärksamhet genom ett 

krävande agerande. Hon poängterar också att ett medvetet förhållningssätt är av vikt: 

 

de där som inte tar plats..de osynliga...de ser man kanske sist...om man inte är vaksam...för de 

här som  hörs och tar plats och där det händer saker de blir alltid sedda ...men de här andra då  

det viktigaste är att man ser varje barn 

 

Observationer med hjälpmedel 

På Förskola 1 kan arbetslaget besluta att genomföra en observation med hjälp av löpande 

protokoll då funderingar väckts kring ett barns samspelskompetens, eller –förmåga. 

Respondenten beskriver metoden: 

 

…när man skriver ner vad de gör i princip…och vilka som gör vad då…det brukar vi göra nån 

gång ibland 

 

Förskollärare 3 beskriver också att de i arbetslaget tittar och lyssnar och ”skriver ner till 

dokumentation/…/Vad de säger och vad de tycker och vad de gör och vilka som är med i 

leken”. Detta sker både i farten, och som en medveten ansats då de sätter sig ner med syfte att 

utföra en observation. 

 

”Nån gång varannan vecka kanske” genomför Förskollärare 2 en trespalts- observation [bilaga 

11] av den typ som Rubinstein Reich och Wesén (2009) benämner Kategorischema. 

Observationen genomförs med ett, på förhand bestämt, fokusområde. Någon gång genomför 

hon observationen i syfte att titta på samspel och en annan gång matematiska händelser som 
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exempel. Dokumentationsunderlaget dateras, observatörens och barnets/barnens namn 

antecknas. Därefter beskrivs det observerade i tre spalter under rubrikerna: Vad gör 

barnet/barnen?, Vad säger barnet/barnen? och Egna reflektioner. 

 

Förskola 5 ingår i en enhet som består av flera avdelningar fördelade på tre hus som är 

geografiskt skilda från varandra och inte delar utegård. Förskolläraren beskrev hur de ibland 

också ”lånar varandra”, alltså tar personal från ett annat hus eller avdelning till hjälp, för att få 

hjälp med observationer då de känner att de vill ha hjälp att se och tolka någonting. 
 

Inför utvecklingssamtalen genomför arbetslaget på Förskola 5 strukturerade observationer, 

som de kallar ”Barn i grupp – fria leken” i ”syfte att få en bild av hur de leker eller vad de gör 

tillsammans både ute och inne”. Fokusfrågorna på observationsunderlaget [bilaga 12] syftar 

till att klarlägga barnens samspel, deras individuella positioner i leken och vad de vuxna gör i 

anslutning till det som sker. 

 

Barn- och elevhälsan i kommunen har nyligen arbetat fram ett underlag, pedagogisk 

kartläggning [bilaga 13a, b, c, d], som stöd för personal i förskolorna att ringa in ett barns 

svårigheter, som sedan utgör underlag för ett handlingsprogram[bilaga 14a, b]. Detta görs 

bara då behov av extra stöd upptäckts, inte regelmässigt för alla barn. Därefter kan 

förskolechefen gå vidare och söka extra resurser för att förskolan ska kunna ge extra stöd. 

Förskollärare 4 beskrev hur de nyligen börjat arbeta med detta på avdelningen och att hon 

varit med om att genomföra en pedagogisk kartläggning. Dock är det nytt och de har ännu 

begränsade erfarenheter av det. Samma modell beskriver Förskollärare 6 som något hon ser 

fram emot att få tillgång till då hon tror att de ostrukturerade observationer de, nästan 

uteslutande, använder sig av på hennes arbetsplats kan vara av skiftande slag och kvalitet då 

erfarenheterna och kunskaperna varierar inom förskoleenheten: ” det är lite... orättvist...det 

här hur det är på olika ställen tror jag ” och ” jag tror att det är farligt  ”.  

 

Fyra av förskolorna använder sig av TRAS
17

 som observationsmetod. De gör det dock på lite 

olika sätt. På Förskola 4 använder arbetslaget den en gång per termin, inför utvecklingssamtal 

och kvalitetsredovisningar. Alla i arbetslaget är involverade i arbetet med ”TRASning” av 

samtliga barn. Flera av barnen har ”sociala problem” och de barn som inte gör sig gällande, 

trots problematik, upptäcks ofta vid TRAS, beskriver Förskollärare 4. Förskolan arbetar 

medvetet med TRAS som ett redskap för att se barnens sociala utveckling, vilket hon 

beskriver också ligger till grund för deras fortsatta arbete:  

 

Så man ser vad man måste jobba med när man har gjort det där 

 

På Förskola 2 genomför arbetslaget TRAS av barnen inför utvecklingssamtal med barnets 

vårdnadshavare och i de fall som någon fundering kring ett barns samspels- och/eller 

lekförmåga uppstått, men:  

 

                                                 
17

 Se Bakgrund för information om TRAS. 
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inte så att jag sitter med cirkeln på varje barn och...fyller i... utan mer utifrån om man känner 

sig lite fundersam...redan...för jag vet inte man kanske är blåögd men nånstans känns det som 

om man ser de här barnen 

 

På Förskola 3 genomför förskollärarna TRAS av sina ansvarsbarn
18

 och sedan diskuteras detta 

gemensamt i arbetslaget. TRAS genomförs ur minnet och då anser respondenten att det är 

värdefullt med kollegornas kompletterande bilder av barnet eftersom ”ibland kan det ju vara 

lite missvisande för att man inte minns”. Arbetslaget har också valt, på Förskola 3, att inte 

använda sig av de observationsmallar som kommer med TRAS-paketet utan har själva 

konstruerat en Excel-mall. 

 

På Förskola 6 använder arbetslaget TRAS uteslutande då de finner anledning att titta lite 

närmare på saker som väckt funderingar kring ett enskilt barn. Under det senaste året har 

personalen där genomfört TRASning av två barn, av 24, på avdelningen. Den intervjuade 

förskolläraren upplever att det var meningslöst att observera samtliga barn med TRAS då de 

inte upptäckte någonting nytt, mot vad de redan observerat innan, det blev i de fallen bara en 

lång, tidskrävande, räcka ”fylleriövningar”: 

 

det var ändå på de barnen som vi hade frågetecken kring som fälten inte blev ifyllda…och då 

kände jag att det kanske var mer värdefullt att...göra det på bara dem....för det tog...det tar ju 

TID...och vi har inte så gott om tid 

 

Däremot upplever hon att ” Det har varit VÄLDIGT bra när vi haft barn med frågetecken”. 

De har testat olika sätt att använda TRAS; tårtbit för tårtbit och hela cirkeln systematiskt, barn 

för barn, och nu när de finner anledning. Överlag är arbetslaget mycket positivt inställda till 

TRAS som metod, uppger Förskollärare 6, och hon ser att det är ett särskilt viktigt redskap för 

lärarstudenter, som hon också handleder: ”för DEM är det nog ett bra material…att LÄRA sig 

se”   

 

Förskola 5, som är fristående
19

, använder sig av RUS
20

 som observationsmetod där samspelet 

observeras med syfte att ”se hur det står till i barngruppen” tre gånger om året. Varje enskild 

förskollärare i arbetslaget genomför RUSning av sina ansvarsbarn. Därefter bollar och 

diskuterar de sina observationer med andra i arbetslaget som kanske ser barnen i andra 

kontexter och med andra ögon. Den, kanske, största vinsten med RUS upplever respondenten 

är att de har fått hjälp att utveckla ett gemensamt språk i arbetslaget för sina samtal om 

händelser; utrymmet för egna tolkningar och missförstånd har krympt. 

 

 

Reflektion 

Omfattningen av reflektionerna, hur och när de genomförs, skiljer sig åt, men i någon form 

ingår de i verksamheten på samtliga respondenters förskolor. 

 

                                                 
18

 De barn som den enskilda förskolläraren eller barnskötaren har till uppdrag att följa mer ingående på 

förskolan. 
19

 De kommunala förskolorna är i denna kommun ålagda genom ett gemensamt fattat beslut att använda TRAS. 
20

 Se Bakgrund för information om RUS. 
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På Förskola 2 avsätter arbetslaget tid för avdelningsreflektion varje vecka. Reflektionerna är 

tydligt strukturerade utifrån ett reflektionsunderlag [Bilaga 16], som tydligt anger vilka frågor 

som ska avhandlas och hur själva reflekterandet ska följas upp och dokumenteras. Fokus 

ligger, i det här underlaget, på samspelet mellan de vuxna och barnen och hur de ska förändra 

verksamheten och sina egna ageranden för att möta barnens behov och intressen. Förskola 2 

har vidare ett strukturerat underlag för genomförandet av processanalys [Bilaga 17]. Syftet 

med processanalysen är i stort detsamma som för deras avdelningsreflektion, och den ska ske 

i anslutning till en genomförd aktivitet i barngruppen, men innehåller också en fråga om hur 

barnen smittade idéer mellan varandra. 

 

På Förskola 1 kan det hända att arbetslaget diskuterar barnens lekförmåga, eller 

samspelskompetens under någon av de månatliga avdelningsträffarna. 

 

Också på Förskola 6 har de personalmöten en gång i månaden, och av de tre timmar som 

avsatts för mötet är två vikta för avdelningsrelaterade frågor och en för frågor som rör 

förskolans samtliga avdelningar. Vid höstterminens början och inför utvecklingssamtal, som 

sker en gång om året på våren, diskuterar arbetslaget systematiskt barnen, ett efter ett, under 

möten. Den intervjuade förskolläraren ser det som en styrka att de, i arbetslaget, ser olika 

saker och är olika som människor då de på det viset kan göra sig en bättre bild av barnen. För 

närvarande, och under det senaste året, har det varit stora omstruktureringar på förskolan som 

växt fort och mycket vilket gjort att de inte haft någon annan avsatt reflektionstid. 

 

När ett problem i barngruppen uppmärksammats ”försöker de prata ihop sig hur de ska gå 

vidare” på Förskola 4, men det sker inte formaliserat som en stående mötespunkt. Arbetslaget 

har avsatt en och en halvtimme för reflektion varannan måndag och har personalmöten 

varannan månad där de ”försöker få tid” (av tre timmar så är hälften av tiden avsatt för 

gemensamma punkter för hela huset) ”sen blir det mycket över huvudena också…för man 

hinner inte med annars”, det vill säga att personalen pratar om barn och händelser under tiden 

som de är i barngruppen då de får tillfälle. 

 

På Förskola 5 har förskollärarna sex timmars reflektionstid i veckan, varav en viss del avsätts 

för arbetslagsmöten. Den mesta gemensamma reflektionen med kollegor sker löpande 

samtidigt som de är i barngruppen. 

 

På Förskola 3 har arbetslaget ingen fastslagen mötesintervall, för möten utanför barngruppen, 

beskriver respondenten. Istället planerar arbetslaget in möten då de tycker de har behov av 

det. Detta brukar ske med en till en och en halv månads mellanrum, ungefär. Reflektioner 

över, och delgivning kollegor emellan av, vad som sker i barngruppen i den dagliga 

verksamheten sker ofta på gården då barnen leker. Förskolläraren beskriver det som att :  ”Vi 

delger snabbt” med ”full fokus” på barnen och så ”sprider man sig igen” på gården. Om 

barnen är i närheten så kan samtalet föras på engelska. 
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Ansvarsbarn 

På tre, av de sex, förskolorna (3, 4 och 5) har arbetslaget delat upp barngruppen sinsemellan 

så att varje anställd har en mindre grupp vardera att hålla under särskild uppsikt över tid. 

Detta innebär inte att de på något sätt frånsvurit sig ansvaret för samtliga barn, bara att de har 

ett utökat ansvar för att följa vissa barn. Respondent 3 beskriver en del av det: 

 

Vi försöker ju då...när hon har haft gympa...hur gick det idag...barnen som var svårare hur gick 

det...så man liksom försöker en liten kort..gick det bra 

 

Ansvarspedagogen har också det övergripande ansvaret för de observationer som ligger till 

grund för TRASning, eller RUSning, av barnen även om andra i arbetslaget också är 

involverade i arbetet med det.  Hon kan också vara ansvarig för genomförandet av 

utvecklingssamtal med vårdnadshavarna, men i synnerhet för de observationer som ligger till 

grund för det. 

 

Barnintervjuer 

Med hjälp av frågor från ett färdigställt intervjuunderlag kartläggs barnets egen upplevelse av 

sin tid på Förskola 3 och 5, med hjälp av en vuxen. Barnet svarar fritt, med egna ord. På 

Förskola 5 kan barnen också välja att svara med hjälp av bilder som är enkla avbildningar av 

ansikten med olika känslolägen (glad-neutral-ledsen, exempelvis) och de frågorna är också av 

den arten att de efterfrågar hur barnet känner inför 20 mycket specifika situationer eller 

platser, som ”Hur känns det när du kommer till förskolan?” och ”Hur känner du inför att leka 

med kompisar?” 

 

Frågorna i underlaget på Förskola 3 är fem till antalet och mer komplexa då de är av typen 

”Vad tycker du är roligt att göra på förskolan?” och ”Vem/vilka barn tycker du om att leka 

med?”. 

 

ESU och SARAH-teamet 

Förskolläraren på Förskola 6 beskriver att de ofta tar kontakt med ESU/SARAH för att 

diskutera med någon därifrån ”det är mycket där det startar… att vi behöver bolla” och de har 

ibland också kommit ut och ”observerat barnen i samspel med oss och i samspel med de andra 

barnen och så har man diskussioner…väldigt bra”  för att få hjälp att förstå barnet bättre. 

Kontakten med specialpedagog kan på detta sätt också bli en metod som syftar till att 

upptäcka barn med samspels-/leksvårigheter.  

Strategier för att hjälpa barn in i, och i upprätthållande av, lek 

Här avser jag redogöra för de strategier som förskollärarna beskriver att de använder sig av då 

de observerat att ett barn, tillfälligtvis eller mer bestående, behöver stöd för att kunna få 

tillgång till leken. Jag inleder med en sammanställning av vilka kategorier av stöd jag tycker 

mig ha funnit. För att tydliggöra redogör jag också, inledningsvis, med en sammanställning av 

hur många av dem som beskriver de enskilda strategierna. 
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Tabell 1. Tabellen visar vilka olika strategier som förskollärarna beskriver att de använder  

för att hjälpa barn in i lek eller till upprätthållande av lek. 

 Mindre 

sammanhang 
Läraren 

som 

huvudet 

högre 

Initiera nya 

sociala 

sammanhang 

 

Se tiden 

an 

 

Förskolläraren 

som lekens 

beskyddare 

Skapa 

trygghet 

/tydlighet 

Ge tid 

och rum 

för lek 

Kompetens- 

förstärkning 

Fsk 1  x x x  x x x 

Fsk 2 x x x  x x x x 

Fsk 3 x x x x x x x x 

Fsk 4   x   x x x 

Fsk 5 x x x   x x x 

Fsk 6  x   x x x x 

N=6 

Läraren som huvudet högre 

Flera sätt som respondenterna beskriver hur de hjälper barn till lek har det gemensamt att de 

använder sig av förskollärarens större kunskaper och erfarenhet av socialt samspel och lek, 

läraren som huvudet högre. På ett eller annat sätt syftar samtliga metoder under denna 

kategori till att tydliggöra för barnet vad hon behöver för att kunna leka.  

 

Det kan beskrivas, som Respondent 4 gör, då hon berättar att hon ibland är med i leken för att 

”styra upp dem ett tag så de kommer igång” och ”sedan backar man igen då kanske”.  

 

Respondent 3 beskriver hur hon leker, bredvid, med ett barn som inte är inbjudet i leken av de 

andra barnen och hjälper till att se lekrollsmöjligheter. Den intervjuade förskolläraren berättar 

om ett barn med stora samspelssvårigheter som inte med enkelhet får, eller tar, plats i leken. 

Vid ett tillfälle ville barnet vara med i en lek där andra barn red på dinosaurer ut i öknen. 

Barnen var ovilliga att släppa in henne och hänvisade till att de redan hunnit för långt ut i 

öknen. De träffade en överenskommelse, på lärarens initiativ, om att ”fika tillsammans” när 

de var tillbaka från ökenritten och barnet lekte bredvid, i den direkta närheten med 

förskolläraren. När tillfälle gavs lotsades barnet in i en lekroll som öppnade sig då 

dinosaurieryttarna kom tillbaka med törstiga djur som måste vattnas av någon. Sedan red alla 

barnen ut i öknen igen, och den här gången var alla barnen med. Någonting liknande beskriver 

Förskollärare 2 som skildrar hur hon bistår ett barn genom att söka möjliga vägar in i leken 

som skulle kunna accepteras av de barn som redan är involverade i leken och samtidigt gör 

tydligt att barnet måste underkasta sig lekreglerna och tydliggör, för alla inblandade, att 

människor kan ha olika tankar och känslor. Med detta avser respondenten på Förskola 2 att 

arbeta för att förbättra förutsättningarna för bättre samspel på lång och kort sikt:  

 

stoppa upp och säga men vet du vad de håller redan på ska vi ta reda på vad de håller på med 

och fråga om du kan...kan vara en...en kossa nu stämmer det i den här leken eller kan du vara 

något annat så man försöker.../.../och även för de andra när han har förstört något han är dum 

och slog mig och jag brukar förklara att jag tror inte att det var så...han blev nog lite ledsen för 

att han ville att ni skulle lyssna men ni lyssnade inte ni pratade med varandra och lyssnade inte 

på henne... 
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Förskollärare 1 beskriver också hur hon försöker initiera lek med ett barn, bredvid en 

pågående lek, ” för då kan det ju hända att de kommer med så att säga” men då i hopp om att 

det uteslutna barnet skall finna en väg in i leken själv eller bli inbjuden. 

 

De fem i arbetslaget på avdelningen på Förskola 3 turas om, en dag vardera i veckan, att ha 

huvudansvaret för ett barn med autism som går på avdelningen. Den som tillbringar dagen 

med henne är nästan uteslutande tillsammans med henne, och frigörs från andra 

arbetsuppgifter,  för att ständigt vara tillgängliga för att stötta henne i samspel och tolkning av 

tillvaron på förskolan.  

 

Förskollärare 5 leker tillsammans med barnen och tydliggör lekkoder genom att agera 

föredöme. Hon beskriver hur hon aktivt tar på sig ansvaret för att barnen ska lära sig 

lekkoderna:  

och vissa barn kan ju inte leka…för de kan inte lekkoderna…då måste man ju…lära dem 

lite..hur går det till 

 

Också respondenten på Förskola 6 berättar att hon brukar inleda lek med inaktivt 

barn/inaktiva barn och visa ”så här gör man” för att signalera och tydliggöra lekkoder. Hon 

gör också en poäng av att se till att alla barn har de verktyg som behövs för en aktivitet, det 

vill säga spadar eller bilar då barnen leker i sandlådan till exempel, så att inget barn blir 

utanför på grund av det. Också Förskollärare 1 uttrycker ” att man kan ge dem tåg” för att, 

genom att se till att ett barn har åtminstoner rätt saker för den pågående leken, förbättra 

möjligheterna att få komma med.    

 

Två av förskollärarna, 1 och 6, arbetar på en förskola med många barn som saknar kunskaper 

i svenska språket. Några helt och hållet, inledningsvis. Förskollärare 6 beskriver hur hon ser 

sin roll som huvudet högre språkligt här, både socialt/(lek)kulturellt och verbalt. Å ena sidan 

försöker hon aktivt verka för att barn skall komma in i lek och, å andra sidan, försöker hon 

rusta barnen med ökad lekkompetens genom att överbrygga språkförbistring av både verbalt 

och socialt slag: 

 
 [Tycker du att det är roligt att leka?] Ja det gör jag. Framförallt så tycker jag att det är VIKTIGT för att få 

med alla barnen för det är inte alla barn som ...alltså de barn som inte kan leksignalerna...som inte...vi har 

ganska vi har VÄLDIGT många barn som inte har svenska som förstaspråk och för dem är det VÄLDIGT 

viktigt att vi är delaktiga...för annars så blir det segregerat.. de...när vi har så pass många 

 

En bra väg in i lek är att ett barn med leksvårigheter får hjälp av en vuxen som sitter bredvid 

ett ensamlekande barn och benämna det barnet gör; att börja med ”jag och du” för att sedan 

kunna gå vidare till större sammanhang, menar specialpedagogen från ESU: ”Nånstans måste 

man ju börja med jag och du för att det ska bli fler”. 

  

En viktig grundförutsättning för att kunna initiera ett samarbete med ett barn, för det går inte 

att hjälpa någon mot hennes vilja, är att ”man skapar en relation med barnet…det är 

jätteviktigt/…/för det ger framkomliga vägar” och utgår ifrån vad barnet tycker är roligt 

poängterar specialpedagogen från ESU. Över huvud taget lyfter de båda specialpedagogerna 

vikten av att allt stöd måste ta sin början i en god, förtroendefull relation och poängterar att 
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ansvaret för att utveckla relationen ligger på den vuxna. Först när ett grundläggande 

förtroende finns, och barnet och den vuxna känner varandra, kan den vuxna utmana barnet. 

Men, som specialpedagogen från ESU också lyfter ”det tar tid att lära känna 20 barn”. 

 

För att bra kunna förstå barnets svårigheter behövs också en övergripande förståelse för hur 

funktionsnedsättningen är beskaffad. Varje år erbjuder Barn- och elevhälsan i kommunen en, 

för deltagarna, kostnadsfri grundutbildning kring ADHD, om 4 tillfällen/deltagare, som 

vänder sig till föräldrar, förskollärare och lärare till de barn som diagnostiserats med ADHD 

under det passerade året. Men, påpekar specialpedagogen från SARAH-teamet, det gäller ju 

bara de barn som har fått en diagnos och de flesta barn med ADHD är fortfarande 

odiagnostiserade i förskoleåldern.  

 

En viktig faktor för hur ett barns funktionsnedsättning kommer påverka barnet framöver är 

hur snart, och hur aktivt, de vuxna kring ett barn går in med stöd och hjälp att hitta 

konstruktiva strategier. Specialpedagogen från SARAH-teamet menar att: 

 

Grejen är att ju tidigare man går in…och jobbar med de här ungarna…aktivt kanske…desto 

bättre utfall blir det sedan…för det som är jobbigt det blir ju alla de här beteendestörningarna 

som kan bli sen om jag INTE får någon kommunikation när de alltid blir missförstådda…när 

man lever på en hög stressnivå så får man beteendeproblem (Specped. SARAH) 

 

Begränsade sociala sammanhang 

Tre av förskollärarna beskriver hur de i arbetslaget arbetar medvetet med att skapa tillfällen 

för mindre sociala sammanhang, stunder då barnen kan umgås i grupper med bara något eller 

några andra barn närvarande. 

 

Respondenten på Förskola 2 uttrycker tydligt att hon anser att storleken på de sociala 

sammanhangen är en avgörande faktor för samspelets förutsättningar. De har från förskolan, i 

åtminstone ett fall, sökt extraresurser för att ”kunna ta henne och ett annat barn och gå någon 

annanstans och leka så att de får den där egentiden”
21

 men hon beskriver samtidigt att det 

gäller situationen för den övriga barngruppen också: 

 

mer och mer känner vi att neej vi måste nog bestämma att här ska en pedagog och fyra barn 

vara den här förmiddagen och här en och några barn till ...för att få dem att hitta den här 

ron...eller om några börjar att leka att man stänger nej nu leker de där inne ni får inte gå in 

 

På Förskola 3 har arbetslaget, med utgångspunkt från barnens önskemål, skapat olika 

temarum på avdelningen. Ett är ett djungelrum, ett ler-rum, ett caférum och några småkojor i 

vrår till exempel. Barnen får sedan välja i vilket rum de vill vara under en tid som avsatts för 

lek. På det sättet väljer de också, till stor del, vilka de vill vara tillsammans med. Varje rum 

har ett tak för hur många barn som får vara där åt gången, även om taket varierar beroende på 

konstellationen barn och arbetslagets bedömning. Det finns ingen lista som styr vilket rum 

som barnen hänvisas till utan barnen väljer fritt var de vill vara. Ett av syftena med detta var 

att ”få ner springet i korridoren” och barnen förväntas leka/vara i det rum de valt. 

                                                 
21

 Läs mer om detta under rubriken Initiera nya sociala sammanhang som följer. 
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Förskola 5 praktiserar någonting de kallar ”Valet” varje eftermiddag. De äldre barnen (fyra-

fem år) får själva välja vilken aktivitet de vill ägna sig åt, av på förhand överenskomna 

aktiviteter, som fotograferats och gjorts till bilder. På bilderna finns också angivet hur många 

barn åt gången som maximalt får ägna sig åt detta. Exempel på aktiviteter som förekommer är 

Lego, dockvrålek, konstruktionsblock, titta i böcker, bygga pussel eller pärlplatta och leta 

efter bokstäver. I vilken inbördes turordning barnen får välja sin aktivitet skiftar och styrs av 

de vuxna på förskolan och barnen får välja samma aktivitet högst tre gånger i rad. 

Aktiviteterna skiftar över tid och efter barnens intressen. 

 

Specialpedagogen från SARAH-teamet poängterar att kontexten styr hur mycket ett barns 

eventuella funktionsnedsättning blir ett hinder. Hon beskriver att genom att skapa mindre, mer 

attraktiva samspelssituationer med utgångspunkt från barnets förmågor, behov och intressen 

är mycket vunnet. 

 

Initiera nya sociala sammanhang 

Under denna kategori har jag samlat strategier som syftar till att skapa helt nya sociala arenor, 

kanske från allra första början kring ett enskilt barn, eller genom att förändra en befintlig 

barnkonstellation i ett givet sammanhang. 

 

Med tydligt fokus på ett barn som saknar ett givet socialt sammanhang i barngruppen på 

Förskola 2 tar en i arbetslaget med sig henne och ett annat barn för att skapa tillfälle för lek i 

ett mindre sammanhang. En formulerad förhoppning är att barnen ska knyta an till varandra 

och fortsättningsvis välja att leka med varandra även i andra sammanhang. Förskolan har 

också sökt, och fått, extraresurser just för att kunna genomföra detta: 

 

...för att vi ska egentligen vara tre för det är resurstimmar på den gruppen att en person skulle 

kunna ta henne och ett annat barn och gå någon annanstans och leka så att de får den där 

egentiden 

 

Den intervjuade förskolläraren på Förskola 1 beskriver att hon upplever att det sociala 

sammanhanget påverkar leken och hur hon använder sig av den kunskapen genom att 

”försöka få in någon annan i leken eller så kanske man får ta bort nån ur den ett tag tills den 

gruppen har lugnat ner sig”. 

 

Att arbetslaget gör medvetna insatser för att bryta upp existerande kamratkonstellationer för 

att öppna för möjligheter till skapandet av nya, som strategi, beskriver också Respondent 3. 

Barnen blir ”utportionerade i rummen”; det vill säga att det finns ett tak för hur många som 

får vistas i varje temarum
22

 samtidigt som de vuxna på förskolan försöker ”omorganisera 

vilka de leker med”. Respondent 5 beskriver en strategi som har tydliga likheter med denna. 

Barnen på Förskola 5 möter varandra, genom ”Valet”
23

, i gemensam aktivitet i ett litet, tydligt 

avgränsat socialt sammanhang. Förskolläraren tycker att hon ser att nya vänskaps-

konstellationer uppstår i och med detta. Hon tycker också att det är en bra metod då nya saker 

                                                 
22

 Se beskrivning av temarummen under rubriken Mindre sammanhang här ovan. 
23

 Se mer om Valet under rubriken Mindre sammanhang här ovan. 
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(byggmaterial, leksaker eller liknande) introduceras på förskolan och att det främjar att alla 

barn, även de som inte är lika bra på att hävda sig som andra, får tillgång till de mest 

attraktiva materialen. 

 

Förskolläraren på Förskola 6 berättar att hon ser att hon kan hjälpa ett barn, som är utanför, 

till lek genom att inleda samspel med ett barn, utgöra lekens kärna tillsammans med henne, 

och locka andra barn till leken. 

 

Att barn ska få hjälp att ta sig in i, och konstruktivt agera inom, nya sociala sammanhang är 

centralt för SARAH-teamets, och ESU:s uppdrag. För barn med samspelssvårigheter kan det 

krävas att en vuxen och barnet börjar med övningar i enklare samspel. Därefter kan sedan 

komplexiteten i samspelet öka och sedan också i sammanhanget med exempelvis flera 

närvarande barn. Specialpedagogen från ESU beskriver: 

 

 Nånstans måste man ju börja med jag och du för att det ska bli fler  

 

Se tiden an 

Under denna rubrik ligger de beskrivningar av hur förskollärarna väljer att vänta med att 

ingripa då de ser att ett barn inte leker tillsammans med andra.  På två av förskolorna, 1 och 3, 

beskriver respondenterna att de gärna vill ge barnen tid att själva ta initiativ till samspel med 

andra barn. 

 

Ett barn, som började på Förskola 3 för ”två-tre månader sedan”, vill bara pyssla. Hon skulle 

gärna avstå från att äta också om hon fick enligt förskolläraren. Hon leker inte med andra 

barn, men samspelar under vuxenstyrda aktiviteter. Föräldrarna tog upp saken med förskolan 

för de var oroliga över hennes bristande samspel. Förskolläraren samtalade då med barnet 

som inte hade samma bild: ”Hon upplevde inte själv att hon inte leker”. Barnet kom från en 

förskola med mycket styrd aktivitet och lite utrymme för lek så hon var inte van vid att leka, 

förklarade förskolläraren.  ”Hennes förklaring var att vi har helt andra material…att vi 

erbjuder..hon tycker det är så kul att hon kan se själv och välja”. Arbetslaget väljer att låta 

barnet pyssla till dess hon känner sig färdig med det och sedan självmant kan gå vidare med 

andra aktiviteter framöver.  

 

Respondenten på Förskola 1 beskriver hur inte heller hon gärna gör snabba ingripanden i 

barnens sociala samspel utan vill ge barnen tid att själva ta initiativ till samspel: 

 

Jag brukar nog låta dem vara ett tag...jag menar vill de sitta där bredvid och titta så är det okay 

men skulle det hålla på alltför länge då skulle jag nog kanske...  

 

Skapa trygghet och tydlighet 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna beskriver minst en strategi som syftar till att vara 

trygghetsalstrande och de lyfter alla vikten av en vuxens närvaro för att signalera vikten av att 

följa sociala, och andra, regler. Respondent 1 uttrycker det som att ”jag måste ju se vad de 

gör..det kan ju leda till nån form av mobbing om de fortsätter”  och Respondent 2 beskriver 

det så här: 
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 ...ibland kan man känna att man inte vad ska jag göra ska jag bara sitta här nu ibland räcker ju 

det kan man känna för då skapar man det här lugnet då och att de känner sig trygga att inte nån 

kommer och slår dem eller att nån kommer och rusar in i det de byggt eller  

 

På Förskola 4 beskriver respondenten att hon håller sig i närheten av lekande barn då de 

känner att situationen är laddad och konfliktfylld. Hon beskriver syftet med det som att hon 

ser till ”att det blir lek och att de inte slåss”. Förskollärare 5 håller sig i närheten av leken av 

liknande skäl och har placerat sin arbetsdator centralt på avdelningen, i ett rum där mycket 

aktivitet pågår och som har direkt anslutning till de andra rummen. På det sättet har hon 

översikt över vad som sker och är tillgänglig även då hon arbetar administrativt. Ibland kan 

det räcka med ett ögonkast för att barnet ska uppleva bekräftelse, beskriver hon. Ofta kan det 

ske från platsen för datorn, men ibland placerar hon sig någon annan stans för att kunna bistå 

med detta. 

 

Några av respondenterna beskriver andra sätt att tydliggöra struktur och regler. Förskollärare 

1 beskriver hur hon i samtal med barnen, efter inträffade incidenter, tydliggör vilka regler som 

gäller: ”ja man får ju prata med dem och försöka få dem att förstå att det här är inte okay”.  

 

På förskola 4 strävar arbetslaget också efter att ha ett tydligt regelsystem. Respondenten 

beskriver hur de gör det genom att aldrig göra avsteg från regeln att barnen ska städa undan en 

pågående lek då en ny aktivitet ska påbörjas. Det finns fler sätt att tydliggöra verksamhetens 

struktur. Bland många strategier kan, exempelvis, olika sorters scheman räknas. 

Specialpedagogen från SARAH-teamet berättar att de, från SARAH, ofta är behjälpliga med 

att skapa en större förutsägbarhet på förskolan för barn. Förskollärare 3 beskrev att avdelning 

använde sig av, vad hon kallade, ”Bliss-tavla”.  Den var synlig för alla barn på avdelningen, 

men hade tillkommit i samarbete med specialpedagog då ett av barnen har autism och stort 

behov av tydliggörande av dagen. Det var ett schema som var uppsatt på väggen strax 

innanför entrén och bestod av fotografier av händelser som var planerade för dagen ända fram 

till fotografiet på personen som skulle hämta barnet från förskolan då dagen var slut. Bilderna 

var uppsatta med kardborrband i en rad med början uppifrån och ned: 

 

eftersom hon då kräver ju rutin och hon kräver... ordning..och det gör kanske de flesta barn 

också att ha lite koll och så där men då blir det ju ännu mer fokus just på att vi måste ha lite 

rutin  

 

 

SARAH-teamet kan också hjälpa till med kommunikationsstöd och –träning. Det handlar då 

om kommunikation i en vidare bemärkelse och är inte alls begränsat bara till rent verbal 

kommunikation. Leken, och samspelet, är viktig och specialpedagogerna kontaktas ofta ” när 

det handlar om de som har någon funktionsnedsättning när det gäller lek” berättar 

specialpedagogen från SARAH-teamet. Hon lyfter vidare vikten av att de vuxna kring ett barn 

med funktionsnedsättning utvecklar en samsyn kring hur svårigheterna är beskaffade och en 

gemensam strategi för att hantera det: 
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det gäller ju liksom att ALLA vuxna…alla vuxna som möter det här barnet ska ha samma 

förhållningssätt…samma tänk  (Specialped. SARAH) 

 

Specialpedagogen från SARAH-teamet är mycket positiv till Sociala berättelser/Seriesamtal
24

. 

Denna metod lämpar sig väl för att tydliggöra vad som händer i samspelet, både framåt och 

bakåt i tiden, menar hon, och är ett bra redskap för att tydliggöra en konflikt och kunna förstå 

hur och varför den uppstod, vilket är en förutsättning för att kunna hitta mer konstruktiva sätt 

att agera i framtiden. 

 

 

Förskolläraren som lekens beskyddare 

På tre av de sex förskolorna beskrev förskollärarna strategier som jag valt att se som att de 

antagit en roll som lekens beskyddare.  

 

Den intervjuade förskolläraren på Förskola 3 berättade om när en grupp barn lekte att de 

paddlade en båt (trädstam) med pinnar och ett barn började leka att pinnen var en 

ishockeyklubba istället. Respondenten agerade då, inifrån leken, i syfte att förhindra ett brott 

mot lekreglerna. Utan att avbryta leken vägledde hon barnet tillbaka till lektemat: 

 

vi får spela när vi kommer fram nu måste vi ju paddla på annars missar vi ju dem och så kom 

hajarna och hoppa upp så åker vi...det löser sig oftast man får liksom improvisera och...inte 

bara säga nej 

 

Förskolläraren på Förskola 2 beskriver hur hon skyddar en pågående lek genom att avvisa ett 

barn som stör: 

...barnen påverkar varandra...man sitter och tittar när de leker...en gång satt jag med en tjej 

som är en sån som springer runt väldigt ofta så lekte hon en jättebra lek med tre tjejer där 

inne...de höll på och byggde koja då och dekorerade och hade fantasi...och så kommer det en 

tjej till då in...eeh...och då...vänder hon om och blir den här pajasen som hon då blir ibland och 

bara...ska köra så där...så då känner jag att neej du får gå ut sa jag du kan inte vara med de 

leker redan här...och då kunde hon fortsätta med den där leken som hon börjat med med de där 

tjejerna  

 

På Förskola 6 gör respondenten tydligt att hon anser att det krävs en aktiv och direkt närvaro, 

inifrån leken, av de som arbetar med barnen i förskolan:  

 
jag är ju med jag är ju delaktig/…/ jag tycker att vi ska vi MÅSTE ju vara delaktiga...vi är ju där för 

barnens skull oavsett vad som...vad de leker 

 

Ge tid och rum för lek 

Här har jag samlat beskrivningar av hur arbetslagen ger leken utrymme ur ett fysiskt och 

tidsmässigt perspektiv. Jag ställde frågan till samtliga respondenter, under intervjun, hur de 

förhöll sig till att spara byggen och liknande. Inledningsvis beskriver jag att det finns flera 

olika förhållningssätt till detta representerade hos de intervjuade förskollärarna. 
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 Mer information om detta finns att hämta under rubriken Sociala berättelser/seriesamtal under Bakgrund i 

detta arbete. 
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Förskolläraren på Förskola 4 beskriver att de har regeln att små legobyggen kan få sparas 

uppe på ett skåp veckan ut. Annars skall allt städas bort vid varje avbrott. På Förskola 1 

berättar respondenten att hon tycker att barnens byggen kan få stå kvar under dagen ”tills de 

kommer in eller kommer tillbaks”. Hon motiverar det med: ”Det händer rätt ofta i alla fall att 

de går och fortsätter med det”. 

 

På Förskola 2 får barnen spara sina byggen om det bara är möjligt och det finns saker kvar för 

andra barn att bygga med också. Städerskan, som är inne på avdelningen och städar på 

eftermiddagen har inte uttryckligen sagt att de inte får spara byggen, men förskolläraren 

känner att det försvårar hennes arbete och det påverkar hur de förhåller sig till att spara 

byggen ibland. Att städerskan är en faktor för hur förskolepersonalen förhåller sig till 

sparandet av byggen beskriver också respondenten på Förskola 3. Där kan städerskan 

protestera ibland och önska att de ska plocka undan, men då kan förskolläraren säga ifrån då 

hon inte tycker att barnen ska städa ”bara för att”. Annars har arbetslaget inga överenskomna 

begränsningar för hur länge barnen får spara byggen och upplever inte att det orsakar några 

problem utan menar att barnen river byggen vartefter då de behöver sakerna till annat, ”oftast 

så ändras det ju om dan efter igen”.  

 

På Förskola 6 får barnen spara byggen om det finns möjligheter till det, och städerskan 

accepterar det om någon lämnar en lapp, med önskemål om att spara även om hon har ”en 

annan inställning”. På Förskola 5 har förskolläraren aldrig upplevt det vara ett problem på 

något sätt att tillåta barnen spara pågående byggen så länge de vill. Tvärtom uppmuntras 

barnen att fullfölja det de påbörjat. På hennes förskola tillåts barnen avstå från planerade 

aktiviteter, som samling, om de inte känner sig färdiga med någonting annat som de håller på 

med: 

man ska påbörja och man ska genomföra och man ska avsluta…och för vissa tar det ganska 

lång tid att avsluta…då kan ju inte jag bestämma nej nu är du färdig 

 

Förskollärare 2 beskriver ytterligare en strategi för att ge barnen tid för lek, även om den inte 

är helt oproblematisk. Hon återkommer under intervjun vid ett par tillfällen till hur de i 

arbetslaget diskuterar att genom att ge några barn utrymme, både fysiskt och tidsmässigt, för 

lek utan yttre störningar så innebär det ibland också utestängning av andra barn: 

 

vi pratar mycket om just det där att stänga igen rum/.../ så att den ska fortgå för de springer runt 

då och stör varandra och in och ut i lekar och fram och tillbaka och flera av barnen är såna där 

som aldrig är mer än två minuter på ett ställe...så man känner..och så tänker man att alla ska 

väl få leka i byggrummet om de vill men mer och mer känner vi att neej vi måste nog bestämma 

att här ska en pedagog och fyra barn vara den här förmiddagen och här en och några barn till 

...för att få dem att hitta den här ron...eller om några börjar att leka att man stänger nej nu leker 

de där inne ni får inte gå in 

 

På Förskola 3 har arbetslaget verkat för att skapa attraktiva lekmiljöer genom att tillsammans 

med barnen skapa olika temarum
25

, fysiska rum för lek. En ytterligare effekt med detta är att, 

eftersom barnen förväntas stanna i det rum de valt, störningarna utifrån minskar i leken. Även 
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 Se mer om detta under rubriken Mindre sammanhang. 
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på Förskola 2 diskuterar arbetslaget mycket hur de ska förhålla sig till lekens förutsättningar 

på förskolan. Hon berättar hur de har arbetat med att skapa en attraktiv, väl fungerande, 

lekmiljö rent fysiskt: 

 

Byggrummet blev så bra..men det är ju där som det mesta [leken] sker ..så vi tänkte hur ska vi 

kunna få de andra rummen lika intressanta 

 

Ytterligare ett sätt att skapa fysiskt utrymme för lek, som lyfts av två av respondenterna, är att 

vara utomhus. Förskollärare 1 uttrycker att de använder sig av utemiljön för att skapa mer 

utrymme för barnens lekar och att hon ser ett tydligt samband mellan utrymmesbristen 

inomhus och mängden konflikter. Förskollärare 5 beskriver en stor fördel, som hon upplever, 

med utomhusvistelse:  

 

de här barnen som har svårt att leka...och där det händer mycket konflikter...det är lättare att 

leka ute... än inne...och jag tror att det har med spacen [utrymmet] att göra...att inne det blir 

så...blir så tätt på...och då är det lätt att man råkar knuffa till nåns bygge eller...det bli så...alltså 

stissigt på ett annat sätt än ute...så att vi försöker leka mycket ute...och just med de här barnen 

som har...ja lite svårare för lek/.../alla former av lekar..så är det oftast mycket lättare  för dem 

ute att komma till sin rätt 

 

Specialpedagogen från ESU beskriver att hon ofta, genom att ställa frågor snarare än genom 

direkta tillrättavisningar, vägleder förskolepersonalen till ett problematiserande och 

tillrättaläggande av både den fysiska och psykosociala miljön. Hon förtydligar med att de, 

från ESU, saknar möjligheter att utföra arbetet i barngruppen och att deras uppdrag är att 

stötta de som arbetar i barngrupperna i deras arbete med det. Ibland kan det räcka med att ett 

barn får byta sittplats i rummet och ibland krävs det rena ombyggnationer: 

 

Miljön är jätteviktig…man kan göra tusen saker (Specialped. ESU) 

 

Kompetensförstärkning 

Samtliga av de sex förskollärare jag haft förmånen att få intervjua beskriver alternativet att ta 

in kompetensförstärkning utifrån i syfte att hjälpa barn in i, och i upprätthållande av, lek som 

en strategi de använde sig av.  För alla sex var kontakt med ESU och SARAH-teamet det 

uppgivna alternativet, även om en av dem (Förskola 5) nämnde ytterligare kontakter vilket 

framgår av redogörelsen som följer. Respondenterna uttryckte osäkerhet kring vad som 

särskilde de båda enheterna ESU och SARAH-teamet från varandra och deras beskrivningar 

av den hjälp de fått skiljer sig lite åt.  

 

Det som är gemensamt för förskollärarnas beskrivningar är att kontakten initieras vid deras 

upplevda behov av handledning. Då arbetslaget känner att ett barn kan behöva extra stöd, men 

inte vet hur de ska ge det  ̧tar förskolan kontakt med ESU/SARAH-teamet för konsulterande 

samtal. Som Förskollärare 1 uttryckte det: ”...alltså det är inte så himla lätt [att alltid veta hur 

de ska hjälpa varje barn] går det inte över ja då får man väl...ta hit en handledare eller nåt 

[skratt]”.  Hon beskriver vidare samarbetet med ESU/SARAH som att de huvudsakligen 

arbetar med handledning av förskolepersonalen och med, utgångspunkt ifrån arbetslagets 

beskrivning av situationen, kommer ut till förskolan och:  
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pratar med pedagogerna och sedan KAN de titta på barnet, fast det är inte det första de 

gör…och då vill de ju ha ja typ såna här observationer…och psykolog har vi haft nån gång 

också [För att handleda personal] 

 

Arbetslaget på Förskola 3 har också fått hjälp med fysiska hjälpmedel. Här beskriver 

respondenten hur de fått hjälp med att förbättra förutsättningarna för ett barn, med hjälp av ett 

bildschema, i syfte att öka barnets känsla av trygghet: 

 

ja de kom hit...vi skulle prata lite hur man gör och så där och lite grand LITE grand att man 

kanske där vi har Blisstavlan att vi inte ska ha någonting runt utan att vi ska bara ha hennes 

bliss 

 

Främst har stödet bestått i handledning av personalen, beskriver Förskollärare 4, vilket hon 

ställer sig positiv till: ”Det har funkat faktiskt”. I ett fall gick specialpedagogen från SARAH 

också in och observerade ett barn. Syftet var då att få arbetslagets tankar bekräftade om att ett 

barn behövde utredas för vidare stöd och att, med observationen genomförd av en 

utomstående, också ge större tyngd åt förskolans argumentation i samtal med barnets 

vårdnadshavare. 

 

Förskola 5 är fristående och har inte, till skillnad från de kommunala förskolorna, något 

löpande avtal med ESU. De går på ESU:s informationsträffar och köper tjänsterna, vid de 

tillfällen då de behövs ”de [ESU] finns ju tillgängliga”. Förskolechefen har aldrig sagt nej till 

någon förfrågan från arbetslaget då de upplevt sig behöva ytterligare stöd utifrån. 

 

Vid ett tillfälle har Förskola 5 uppmanat vårdnadshavare att ta kontakt med BUP, Barn- och 

ungdomspsykiatrin, då de ansåg att vårdnadshavarna och förskolan hade så olika syn på 

barnets svårigheter att vårdnadshavarna behövde prata med specialister på området. 

Förskolepersonalen har också samarbetat med logoped utifrån
26

 kring ett barns svårigheter. 

 

På Förskola 6 beskriver respondenten att de ofta tar kontakt med ESU/SARAH för att bolla 

idéer med någon ”det är mycket där det startar… att vi behöver bolla” och de har kommit ut 

och ”observerat barnen i samspel med oss och i samspel med de andra barnen och så har man 

diskussioner…väldigt bra”. Hjälpen består ofta i handledning av personalen så att de kan 

stötta barnet och gruppen på ett bra sätt. 

 

På en direkt fråga från mig uppgav båda de intervjuade specialpedagogerna att de tyckte att 

personalen på förskolorna gjorde adekvata bedömningar om när de skulle ta kontakt med ESU 

eller SARAH-teamet, det skedde i regel varken för sent eller i onödan. 
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 Barnet hade en etablerad kontakt med en logoped när hon började på förskolan. 
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Om ESU och SARAH-teamet 

Under intervjun med de två specialpedagogerna som representerade ESU och SARAH-teamet 

bad jag dem beskriva de respektive enheternas formella uppdrag och hur de arbetar mot 

förskolorna. Nedanstående är en sammanställning av deras beskrivningar. 

 

ESU, enheten för stöd och utveckling, lyder under kommunens barn- och utbildningskontor. 

ESU har specialpedagoger, kuratorer och en resurspedagog, även om det i dagsläget inte finns 

någon specialpedagog att tillgå och därför hänvisar de till SARAH-teamet då behov av sådan 

föreligger. ESU jobbar inte på uppdrag av vårdnadshavare utan bara mot institutionerna. Det 

finns ett ekonomiskt avtal mellan de kommunala förskolorna (och skolorna), och ESU som 

innebär att varje enskild kontakt med ESU inte belastar enheternas lokala budget utöver vad 

det löpande avtalet redan kostar. De fristående förskolorna och skolorna kan också teckna 

avtal med ESU eller köpa in tjänsterna vid enskilda tillfällen vid behov. ESU:s uppdrag är att 

stödja, utmana och utveckla personal så att de hittar framkomliga vägar för barns utveckling 

och lärande   

 

ESU har ett nära samarbete med Barn- och Elevhälsan. Elevhälsan består idag, i den aktuella 

kommunen, av psykologer, skolsköterskor och SARAH-teamet.  

 

SARAH-teamet är nischade på funktionsnedsättningar inom områdena syn, autism, rörelse, 

Aspergers syndrom, hörsel och ADHD och med spetskompetens inom det neuropsykiatriska 

spektrumet. Kommer en förfrågan om stöd eller hjälp från en förskola måste den formellt gå 

genom rektorn för förskolan. Föräldrar kan också ta direkt kontakt med SARAH och teamet 

kan vidare vara behjälpligt med observationer, efter förfrågan från psykolog, i utredningar i 

autismspektrumfrågor. Alla förskolor och skolor är välkomna med förfrågningar, kommunala 

som fristående, och det är kostnadsfritt att vända sig till SARAH-teamet. Det behöver inte 

finnas någon fastslagen diagnos för att SARAH skall hjälpa till, det räcker med en upplevd 

svårighet. 

 

SARAH-teamet saknar förutsättningar för att gå in och arbeta själva i barngrupp på 

förskolorna utan jobbar istället med att stötta förskollärarna, och barnskötarna, där till att 

förändra miljön, både fysiskt och psykosocialt, för att förbättra barnens förutsättningar att 

delta i samvaron. Teamet kan bistå med förslag på konkreta strategier att använda sig av, för 

de som arbetar på förskolan, som syftar till att exempelvis skapa en ökad förutsägbarhet för 

barnet, mindre och mer attraktiva samspelssituation med utgångspunkt ifrån barnets förmågor, 

behov och intressen och kommunikationsstöd och –träning. Barn- och elevhälsan håller också 

i kurser, om fyra tillfällen per kurs, kring ADHD som vänder sig till föräldrar, förskollärare 

och lärare kring de barn som fått diagnosen under det senast passerade året för att öka 

förståelsen och kompetensen kring problematiken. Men kursinbjudningarna rör bara de barn 

som har fått diagnos och de flesta barn i förskolan är ännu odiagnostiserade även om 

problematiken finns. 

 



 

50 

 

Ofta går det till så, då ett samarbete inleds, att en förskola ringer för att be om stöd eller 

konsultation kring ett barn som arbetslaget uppmärksammat har svårigheter av något slag som 

bedöms kräva extra stödinsatser. Då kan specialpedagog komma ut och sitta med personalen 

för anonym konsultation. Ska ett samtal föras kring ett enskilt barn, och omfatta namn och 

personliga detaljer kring barnet eller observationer av det, så krävs vårdnadshavarens 

godkännande. Den första kontakten kan sedan utvecklas till att omfatta 

observation/observationer. Uppföljande samtal med personalen sker i princip alltid då kontakt 

i ett ärende etablerats.  

 

Pressen på SARAH-teamet är ganska stor och även om det ofta går snabbt att få kontakt med 

dem så kan det ta flera månader innan de har möjlighet att påbörja någon form av arbete. 

 

SARAH-teamet finns sedan ofta med under ett barns hela uppväxt då kontakt väl etablerats. 

Även om konstruktiva och fungerande strategier utarbetats kring ett barn med någon form av 

bestående svårighet eller funktionsnedsättning, så uppstår ofta nya situationer vid skolbyten 

och liknande som behöver hanteras. 

 

ESU frisatte en specialpedagog under ett år som konstruerat Handlingsprogram för 

förskolan
27

. Syftet är att jobba med kartläggning [bilaga 13 a, b, c, d] av barn i behov av 

särskilt stöd som sedan skall utgöra utgångspunkt för formulerandet av ett handlingsprogram 

[bilaga 14a, b] för verksamheten för att verksamheten skall kunna möta barnets behov. 

Tanken är att arbetslaget på förskolan skall utgå ifrån kartläggningen och besluta hur de vill 

gå vidare och om de behöver ta in kompetens utifrån för det. Handlingsprogrammet är nu 

färdigställt och det närmsta året kommer specialpedagogen att följa upp hur det fungerar ute i 

verksamheterna parallellt med att hon kommer kartlägga vilken typ av stöd och hjälp som 

förskolecheferna upplever sig behöva ute på sina enheter och, i viss mån, handledning på 

förskolorna.  

 

Tider för lek 

På frågan vad som bestämmer att leken tar slut nämner samtliga förskollärare faktorer av 

karaktären inplanerade, vuxenstyrda aktiviteter, måltider och hämtning från förskolan. Här 

nedan redogör jag för de tider som förskollärarna på de respektive förskolorna menade var 

avsatta för lek. 

 

Tabell 2. Tabellen visar vilka tider som avsatts för lek i de respektive förskolorna. 

Förskola 1  

 Mellan lämning och frukost 

 Mellan frukost och samling 

 Mellan samling och lunch måndag och fredag 

 Mellan läsvilan till åtminstone 13.30 

 Mellan mellanmål och hämtning 
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 Finns omnämnt av de förskollärare och redovisas i resultatdelen av intervjuerna. 
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Förskola 2  

På förskolan diskuterar arbetslaget mycket just nu, efter införandet av den 

reviderade läroplanen, hur de ska planera för lek i fråga om tid, plats och 

närvaro av vuxna, och respondenten kunde inte riktigt redogöra för hur det 

faktiskt såg ut nu. På frågan om vad som bestämmer att en lek är över nämner 

hon dock mat, planerade aktiviteter, dags att gå ut, dags att gå in och städerskan 

som kommer vid 15-tiden på eftermiddagarna. Detta torde, i realiteten, ge ett 

upplägg som i allt väsentligt liknar Förskola 1 och Förskola 4. 

 

Förskola 3  

 Mellan lämning och förflytting (ca kl. 8) till en annan avdelning en 

promenadväg bort 

 Mellan frukost och samling (samling mellan ca.9.15-9.45) 

 Mellan samling och lunch måndagar (tisdag-fredag är det planerade aktiviteter 

på förmiddagarna, som dock kan erbjuda vissa inslag av lek) 

 Mellan lunch och mellanmål (de är åter efter lunch vid 12.30 då den serveras i 

en byggnad en promenadväg bort och mellanmålet serveras 14.30) 

 Mellan mellanmål och förflyttning 16.15 till en annan avdelning en 

promenadväg bort 

 Mellan förflyttning och hämtning 

 

Förskola 4  

 Mellan lämning och frukost 

 Mellan frukost och samling 

 Mellan samling och aktivitet ELLER mellan samling och lunch. 

Tisdagar, onsdagar och torsdagar är förmiddagarna vikta för planerade 

aktiviteter, men aktiviteter kan även läggas andra dagar också ibland. 

 Mellan läsvilan och mellanmål 

 Mellan mellanmål och hämtning  

 

Förskola 5  

Mellan frukost och samling innan lunch 

Mellan samling och lunch ELLER mellan aktivitet. De har ”inte jättestyrda 

aktiviteter”, bara ett par fasta, återkommande aktiviteter i veckan (två dagar i 

veckan fast aktivitet (gymnastik och utedag), därutöver om barnen önskar sig 

exempelvis utflykt ”till stallet eller sjön”. Samma inomhus, de kan önska sig 

vissa aktiviteter som kan ersättas av, eller övergå i, lek om barnen vill. 

 

Förskola 6  

 Mellan frukost och samling (frukosten serveras kl.7, samlingen är kl.9) 

 Mellan samling och lunch, måndag och fredag ELLER mellan 

vuxenstyrd verksamhet och lunch, ca en halvtimme 

 Mellan läsvilan och att de små vaknar/mellanmålet (typ 12.30-

14.00/14.30) 
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 Mellan mellanmål och hämtning 

 

N=6 

 

Svårigheter med att delta i leken som vuxen och förskollärare 

För tydlighetens skull är följande citat uttalanden från förskollärarna som kommit spontant 

under intervjuerna och inte som svar på direkta frågor om de upplever några svårigheter med 

att leka tillsammans med barnen på förskolan. Att inte alla intervjuade har beskrivit några 

svårigheter betyder alltså inte att de inte upplever några. Likväl tycker jag att det är intressant 

att redogöra för de upplevda svårigheter som kommit till uttryck. 

 

Respondent 1 beskriver att hon upplever att det finns ett glapp mellan vad lekteoretikerna 

anser förskolepersonalens uppgift vara då barnen leker och den verklighet hon befinner sig i: 

 

och sen så kan väl jag tycka så här också eller jag har SETT kan jag väl säga...visst pedagoger 

ska finnas i närheten det ska de göra men ibland så är det så att barnen VILL inte alltid att 

pedagogen ska vara med och leka i deras fria lekar... sen...får väl böckerna säga vad de vill... 

kan jag tycka då 

 

Hon beskriver också hon upplever att hennes närvaro kan störa barnens lek: ”kommer man in 

när de håller på med nåt då så slutar de leken och går och gör någonting annat.”  

 

Att det är en svår avvägning mellan att ha en agenda i leken och att inte förstöra den beskriver 

Förskollärare 2: 

 

/ibland känner man ju att de kanske behöver nån för att inte nån alltid ska få vara den sämsta 

rollen och få de sämsta sakerna och att...man behöver  vara med lite och styra upp tycker man 

själv men är man där och styr upp för mycket  då är det några som ledsnar och går istället 

 

Respondent 2 antyder också att det inte är självklart att leken allmänt sett är betraktad som en 

viktig aktivitet. Mätbara resultat efterfrågas i förskolan, beskriver hon, och hon känner ett 

krav på sig själv att prestera: 

 

nej men det är svårt ute jag kan själv känna så där gud vad ska jag ...ska jag ta fram någonting 

och presentera någonting eller /.../man känner sitt eget behov av att göra nån NYTTA liksom 

sådär...och det är ju inte alltid...barnen kan ju leka jättefint och ... 

 

Förskollärare 5 kan också uppleva att den personliga lekkompetensen som svag, även om 

barnen välkomnar den vuxna in i leken, beskriver hon: 

 

det är ju snarare en själv som kan tycka så här...fantasin är ju inte lika levande  

 

Förskollärare 2 återger också att det är lätt att ”bli centrum när man är vuxen” och att leken 

avstannar för att barnen ser henne som auktoritet istället för jämnbördig i leken: 
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då försvinner de där ja men då gick jag dit och så tog du den här [med lekröst] och den här som 

om låtsas DEN dialogen den kommer inte fram då när man är med som vuxen och det är säkert 

för att man kan inte det själv riktigt 

 

 

Enkät 

Här redogör jag för hur respondenterna svarade på enkäten. Uppställningen och indelningen i 

svarsredovisningen motsvaras av enkätens upplägg. 

 

 

Tabell 3. Tabellen visar hur respondenternas svar på enkätens frågor fördelar sig och enkätens 

utformning. 

Vad är fri lek? Håller 

helt med 

Håller 

delvis 

med 

Håller 

inte med 

Har 

ingen 

åsikt 

Antal 

svar 

Jag anser att fri lek är lek där barnen 

får leka utan vuxnas inblandning 

12,5 % 

(5) 

75 % 

(30) 

12,5 % 

(5) 

0% 

(0) 

40 

Jag tycker fri lek är att jämställa med 

rast för barnen 

0 % 

(0) 

15 %  

(6) 

75 % 

(30) 

10 %  

(4) 

40 

Jag tycker begreppen ”lek” och ”fri 

lek” står för samma sak 

10 %  

(4) 

45 % 

(18) 

40 % 

(16) 

5 %  

(2) 

40 

Fri lek har sin plats i utrymmena 

mellan planerade aktiviteter 

15,4 % 

(6) 

53,8 % 

(21) 

28,2 % 

(11) 

2,6 % 

(1) 

39 

Under fri lek är det många barn som 

väljer att pärla och rita 

5 %  

(3) 

57,5 % 

(23) 

35 % 

(14) 

2,5 % 

(1) 

40 

Jag ser barnens fria lek som 

utvecklande och lärorik för dem 

87,5 % 

(35) 

12,5 % 

(5) 

0 %  

(0) 

0 %  

(0) 

40 

 

 

Leka tillsammans Håller 

helt med 

Håller 

delvis 

med 

Håller 

inte med 

Har 

ingen 

åsikt 

Antal 

svar 

En del barn mår bäst av att leka för sig 

själva 

12,8 % 

(5) 

59 % 

 (23) 

25,6 % 

(10) 

2,6 %  

(1)  

39 

Under fri lek har barnen rätt att själv 

välja vem/vilka som får vara med 

17,5 % 

(7) 

72,5 % 

(29) 

10 % 

 (4) 

0 %  

(0) 

40 

Lekkompetens kommer med åldern 15 %  

(6) 

67,5 % 

(27) 

17,5 % 

(7) 

0 %  

(0) 

40 

Lekkompetens är något man behöver 

lära sig 

45 %  

(18) 

47,5 % 

(19) 

7,5 %  

(3) 

0 %  

(0) 

40 
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Barnen Håller 

helt med 

Håller 

delvis 

med 

Håller 

inte med 

Har 

ingen 

åsikt 

Antal 

svar 

Det är ofta samma barn som förstör 

leken 

17,5 % 

(7) 

57,5 % 

(23) 

22,5 % 

(9) 

2,5 % 

(1) 

40 

Barn blir lekmogna vid olika ålder 47,5 % 

(19) 

37,5 % 

(15) 

12,5 % 

(5) 

2,5 % 

(1)  

40 

Barn behöver öva på att leka för att bli 

bra på det 

61,5 % 

(24) 

35,9 % 

(14) 

2,6 % 

(1) 

0 %  

(0) 

39 

 

Pedagogerna Håller 

helt med 

Håller 

delvis 

med 

Håller 

inte med 

Har 

ingen 

åsikt 

Antal 

svar 

Barn blir hämmade i sin lek när en 

vuxen är närvarande 

0 % 

(0) 

62,5 % 

(25) 

37,5 % 

(15) 

0 %  

(0) 

40 

Jag anser att pedagogernas närvaro är 

viktig även under fri lek 

70 % 

(28) 

30 % 

(12) 

0 %  

(0) 

0 %  

(0) 

40 

Det krävs färre vuxna i barngruppen 

under fri lek 

7,5 % 

(3) 

45 % 

(14) 

57,5 % 

(23) 

0 %  

(0) 

40 

Jag tycker det är viktigt att 

pedagogerna ser vad barnen gör under 

fri lek 

87,5 % 

(35) 

12,5 % 

(5) 

0 %  

(0) 

0 %  

(0) 

40 

Jag tycker det är viktigt att 

pedagogerna hör vad barnen gör under 

fri lek 

82,5 % 

(33) 

17,5 % 

(7) 

0 %  

(0) 

0 %  

(0) 

40 

Jag har som pedagog, rätt att bestämma 

om ett barn får delta i en lek under fri 

lek 

5 %  

(2) 

65 % 

(26) 

30 % 

(12) 

0 %  

(0) 

40 

Pedagogens viktigaste uppgift under fri 

lek är tröst och att se till att 

ordningsregler efterföljs 

10 %  

(4) 

45 % 

(18) 

40 % 

(11) 

5 %  

(2) 

40 

Jag leker ibland, som pedagog, för att 

hjälpa ett barn in i leken 

87,5 % 

(35) 

12,5 % 

(5) 

0 %  

(0) 

0 %  

(0) 

40 

Jag leker ibland, som pedagog, för att 

hjälpa till att hålla leken vid liv 

70 % 

(28) 

25 % 

(10) 

5 %  

(2) 

0 %  

(0) 

40 

N=40 

Analys av insamlade underlag/dokument 

Jag har studerat dokumenten i ljuset av förskollärarnas utsagor rörande hur de säger sig 

använda dem och/eller hur själva underlaget styr användningen. Sammanlagt handlar det om 

åtta underlag, varav några består av flera sidor. Jag har därefter analyserat dem i relation till 

mina frågeställningar. De frågor jag burit med mig genom detta arbete är: 
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1. Vilka strategier har förskollärare för att upptäcka barn med samspelssvårigheter? 

2. Vilka strategier beskriver  förskollärare att de använder sig av för att hjälpa barn med 

samspelssvårigheter till bättre lek och samspel? 

 

Jag vill poängtera att vare sig TRAS eller RUS, som är två metodunderlag som förskollärarna 

beskriver att de använder sig av i sina verksamheter, finns medtagna här. De finns däremot 

närmare beskrivna i Bakgrund. Jag fokuserar här på de underlag som förskolorna försett mig 

med och som är av mer lokal karaktär. 

 

I några fall har jag fått ytterligare underlag av respondenterna, som jag valt att inte redovisa 

här. De har jag då bedömt vara av den karaktären att de inte omfattas av intresseområdet för 

min studie. 

 

Observations/dokumentationsverktyg 

På Förskola 2 använder sig arbetslaget av ett underlag för trespaltsobservationer
28

 [Bilaga 15] 

där förskolläraren för löpande anteckningar i de tre spalterna med rubrikerna ”Vad gör 

barnet/barnen?”, ”Vad säger barnet/barnen?” och ”Egna reflektioner”. Plats angiven för 

”Barn”, ”Pedagog” och ”Datum” finns vilket antyder att det är ett underlag som avses sparas. 

 

Observationen skulle kunna göras i vilket syfte som helst, det begränsas inte av underlagets 

karaktär. Avsikten är uppenbart, ändå, att ringa in ett enskilt barns, eller flera barns 

ageranden. Underlaget uppmanar också till enskild observation. Underlaget kan användas i 

syfte att studera barns samspel och kommunikation.  

 

Reflektionstid i arbetslaget 

Detta underlag från Förskola 2 är avsett att användas i arbetslaget, under gemensam reflektion 

[Bilaga 16]. Anteckningarna, som beskrivs ska föras under reflektionen, ska sparas och sedan 

ska återkoppling ske till dem vid nästföljande reflektion. Underlaget är indelat i tre sektioner: 

reflektioner kring jaget och arbetslaget, reflektioner kring verksamheten och reflektioner kring 

barnen. 

 

De frågeställningar som underlaget erbjuder, som jag upplever kan ha relevans i relation till 

mina frågeställningar för detta arbete, är: ”Skulle jag ha kunnat agera på något annat sätt i 

någon situation?”, ”Vad visar barnen intresse för just nu?”, ”Finns det något några/barn vi inte 

lyckats fånga?” och, i anslutning till den sistnämnda frågan, ”Hur lägger vi upp verksamheten 

för kommande vecka utifrån våra reflektioner?”. 

 

Underlaget beskriver en inställning i arbetslaget där arbetslaget ser till om de har lyckats möta 

alla barn och i de fall då de upplever att de inte har det så strävar de gemensamt efter att 

förändra verksamheten och/eller arbetslagets agerande. Underlaget kan användas i syfte att 

anpassa verksamheten i allmänhet, och förskollärarnas och barnskötarnas metoder och 

förhållningssätt i synnerhet, för att möta varje barns behov. Underlaget har inte ett specifikt 

                                                 
28

 Rubinstein Reich och Wesén (2009) benämner dessa Kategorischeman. 
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fokus på samspel och lek, men de aspekterna ser jag som svåra att bortse helt ifrån ändå, med 

tanke på frågeställningarna.  

 

Processanalys  

Underlaget Processanalys [Bilaga 17], från Förskola 2, är avsett att användas som ett redskap 

för att problematisera arbetspass/–block eller aktiviteter. Underlaget inleds med att ”Utmaning 

till barnen” och ”Vad är vi pedagoger nyfikna på? Vad är det vi vill förstå?” ska beskrivas. 

Därefter ska en gemensam reflektion genomföras, i arbetslaget, och redogöras för under fem 

rubriker: ”Vad intresserade barnen mest?”, ”Vilka strategier använde barnen?”, ”Hur smittade 

barnen idéer mellan varandra?”, ”Vilka läroprocesser är barnen inne i –Vad är det barnen 

försöker förstå?” och, slutligen,  ”Andra tankar…..”. 

 

Avsikten med detta underlag är, förutom att följa upp barnens uttryckta intressen och anpassa 

verksamheten för att möta det, att se hur interaktionen mellan barnen i gruppen tett sig. 

Särskilt intressanta, i ljuset av min studie, är frågorna om vilka strategier barnen använde och 

hur de smittade idéer mellan varandra då de kan beröra frågor av samspelskaraktär.  

 

Barnintervju  

Underlaget från Förskola 3, Barnintervju [Bilaga 18],  består av fem frågor. De är tänkta att 

besvaras med barnets egna ord i sällskap av en vuxen som läser frågorna. Formuläret ska, 

antydningsvis, sparas då det finns rader avsedda för namn och datum. Frågorna är: ”Vad 

tycker du är roligt att göra på förskolan?”, ”Vad tycker du inte om att göra på förskolan?”, 

”Finns det något rum som du inte tycker om att vara i? (Om ja, varför).”, ”Vem/vilka barn 

tycker du om att leka med?” och ”Tycker du att det finns någon vuxen som du kan gå till om 

du är ledsen, arg eller rädd?” 

 

Avsikten med underlaget är att kartlägga barnets egna uppfattningar om förskolan. Underlaget 

har fokus på barnets upplevelse av trygghet och socialt nätverk på förskolan.  

 

Pedagogisk kartläggning  

Underlaget Pedagogisk kartläggning [Bilaga 13a, b, c, d] från Förskola 4, som består av två 

delar, är tänkt att inom en snar framtid vara tillgängligt för alla förskolor i kommunen. 

Kartläggningen av ett enskilt barns styrkor och svårigheter ska genomföras, i del ett, som ett 

samarbete mellan barnets vårdnadshavare och ansvarig förskollärare. Vad som avses 

kartläggas är barnets fysiska förmågor, kommunikation, koncentrationsförmåga, intressen, 

förmåga att inordna sig i strukturer och samspelsförmåga/-intresse.  

 

Del två av underlaget syftar till ett problematiserande i arbetslaget kring hur förskolan, och 

personalen där, har agerat för att anpassa sig efter barnets behov, hur de involverat föräldrarna 

och vilka insatser som ses som aktuella att gå vidare med i arbetslaget för att möta barnet. 

 

Kartläggningen är tänkt att genomföras då arbetslaget har konstaterat att ett barn har behov av 

extra insatser från förskolans sida.  
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Handlingsprogram  

Förskola 4 bidrog också med ett underlag, Handlingsprogram [Bilaga 14a, b], som är tänkt att 

fyllas i efter att en Pedagogisk kartläggning
29

 genomförts och bygga vidare på den. Även 

denna ska upprättas av en ansvarig förskollärare i samarbete med barnets vårdnadshavare. 

Syftet är att teckna ett slags avtal där verksamheten, förskolan, tydligt får/tar ett uppdrag att 

utveckla verksamheten på ”Organisationsnivå”, ”Gruppnivå” och Individnivå”. Vad 

uppdraget innebär ska beskrivas och vem som är ansvarig för genomförandet. Tid och plats 

för uppföljning ska anges och sedan undertecknas av vårdnadshavare, den ansvariga 

förskolläraren och förskolechefen.  

 

Barnintervju 

Förskola 5 använder sig av ett underlag för barnintervjuer [Bilaga 19] som består av 20 frågor 

som är tänkta att besvaras med barnets egna ord, eller enkla på förhand ritade bilder av typen 

glad gubbe/ledsen gubbe. En vuxen läser frågorna och antecknar barnets svar. I rubriken slås 

fast att det är avsett att användas inför utvecklingssamtal. Samtliga frågor går ut på att barnet 

uppmanas beskriva hur hon känner sig i, eller inför, vissa givna konkreta situationer inom 

områdena rutinsituationer, sociala aktiviteter och andra aktiviteter på förskolan. Hur barnet 

känner sig på vissa platser som gården och skogen efterfrågas också. 

 

Avsikten med underlaget är att kartlägga barnets uppfattning om sin situation i förskolan. 

Underlaget har fokus på barnets upplevelse av trygghet och socialt nätverk på förskolan.  

 

Observationsunderlag inför utvecklingssamtal  

Detta underlag, Utvecklingssamtal i Förskolan [Bilaga 12],  från Förskola 5 tjänar till att 

arbetslaget skall observera och kartlägga ett enskilt barn inför utvecklingssamtal med 

vårdnadshavare. ”Försök att få med så många barn som möjligt i syfte att få en bild av hur de 

leker eller vad de gör tillsammans både ute och inne” uppmanar underlaget och sedan lyder 

frågeställningarna: ”Är alla med?”, ”Är någon utanför?”, ”Finns det en ledare?”, ”Hur 

fungerar ledaren?”, ”Hur drivs leken?”, ”Hur löser barnen konflikter?” och ”Vad gör de 

vuxna?”. Några teckningar som barnet gjort ska också samlas ihop och bifogas. Det finns 

avsedda platser för namn och datum överst vilket antyder att det ska sparas även på längre 

sikt. 

Avsikten med underlaget är att studera barnets sociala situation kontextuellt för att få en god 

bild av den inför samtal med vårdnadshavare.  

Analys 

I detta avsnitt väger jag samman centrala resultat i min studie för att se om det är möjligt att 

med utgångspunkt från dessa besvara frågeställningarna för detta arbete. Jag väger samman 

den information som tillkommit genom intervjuerna, enkäterna och de insamlade 

metodunderlagen och beskriver vilka slutsatser jag tycker mig kunna dra utifrån detta som 

helhet.  
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 Se stycket innan. 
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Att upptäcka barn med samspelssvårigheter  

Genom de sex förskollärare jag haft förmånen att få träffa för intervjuer så har jag fått 

beskrivet för mig flera olika metoder att observera barnen och skatta deras samspelsförmågor. 

Flera av dessa metoder är strukturerade. Det vill säga att de tar sin utgångspunkt i ett underlag 

där det på förhand slås fast vad som ska observeras och efter genomfört arbete arkiveras 

observationsprotokollet. På en förskola, av de sex, använder de sig också av olika former av 

reflektionsunderlag, varav några är avsedda för reflektion i arbetslaget under schemalagda 

tider för det. På två av förskolorna används barnintervju som metod. Både TRAS och RUS, 

som förskollärarna har angivit som metoder, är strukturerade observationsunderlag där varje 

enskilt barns förmågor och svårigheter studeras och skattas efter givna kriterier. På de 

kommunala förskolorna i denna kommun har samtliga förskollärare tillgång till materialet. En 

respondent beskriver inte att de använder det alls på hennes avdelning, trots en direkt fråga 

om de använde några observationsunderlag, och en annan att de använder det bara då de har 

en känsla av att ett barn har svårigheter av något slag och vill studera just detta, vilket har hänt 

vid två tillfällen under det senaste året. En tredje beskriver hur de använder TRAS som 

komplement till andra observationer som de gör, som även om de är strukturerade, mer syftar 

till att se barnen som grupp och inte varje enskilt barn.  

 

Förskolläraren på den fristående förskolan, där de använde RUS, beskriver att de använde 

metoden löpande genom barnets hela tid på förskolan, tre gånger om året. 

 

Två av förskolorna redogör för hur de använder sig av lokala observations- och 

reflektionsunderlag, utöver TRAS/RUS. Två förskolor har tagit fram ett eget underlag för 

barnintervjuer.  Mycket av observerandet som respondenterna beskriver att de gör sker 

tillfälligt ute i verksamheterna; när de är i barngruppen. När någonting inträffar, som väcker 

hennes uppmärksamhet, så tolkar förskolläraren det utifrån de erfarenheter och kunskaper hon 

har. Dessa tillfälliga observationer, och personliga reflektioner, beskrivs ske mest hela tiden. 

En annan stor del av reflektionerna sker kollegor emellan, under arbetets gång och inte sällan 

under tiden som de är i barngrupp. Flera av förskollärarna refererar under intervjuerna till vad 

jag skulle kalla tyst kunskap, alltså att de har utvecklat en känsla för vad som är rätt genom 

livserfarenhet, utbildning och praktik inom yrket. Samtliga av de respondenter som jag 

intervjuat har lång erfarenhet av yrket och är formellt kompetenta med flerårig 

högskoleutbildning bakom sig och, förmodligen, ett flertal vidareutbildningar genom arbetet. 

Fem av förskollärarna beskriver hur de ibland tar sina kollegor till hjälp för att komplettera en 

bild som de gjort sig av ett barns förmågor. Genom att utgå ifrån att andra vet saker som de 

inte vet, eftersom de inte kan vara överallt jämt och eftersom de utgår ifrån att de är 

subjektiva i åtminstone någon mån när de betraktar barnen, söker de även kollegornas 

kunskaper. Att slå sina kloka huvuden ihop även när det kommer till att problematisera hur 

förskolan bäst ska kunna möta varje barns behov, vilket inte alltid är så lätt beskriver några 

förskollärare, sker på några förskolor mer eller mindre formaliserat under tider avsatta för 

gemensam reflektion. Två förskolor har flera timmars reflektionstid i veckan. En förskola har 

däremot inte haft någon kollegial reflektion under det senaste året alls och en annan beskriver 

hur den mesta reflektionen sker tillfälligt, snabbt och ibland på engelska, över huvudet på 

barnen under pågående aktivitet. 
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Situationen på förskolorna, som förskollärarna beskriver, är inte alltid av det slaget att de 

upplever att de har de förutsättningar som krävs för att genomföra återkommande, 

strukturerade observationer med dokumentation och uppföljning i den omfattning som de 

skulle önska. Flera av förskollärarna beskriver en situation i förskolan som är pressad med 

allmänt höga krav, omorganisationer, barn i behov av särskilt stöd och lite tid avsatt för att 

stanna upp och reflektera. Ett sätt att säkerställa att alla barn blir sedda då är att använda sig 

av ett system där arbetslaget delar upp huvudansvaret för att se barnen sinsemellan, detta 

kallar de tre förskollärare som beskriver det, ”ansvarsbarn”.  

 

Jag kan inte uttala mig om kvaliteteten på några av dessa reflektioner, för det vet jag ingenting 

om, men jag ser att förutsättningarna för reflektion i ett samlat arbetslag ser olika ut på de 

olika förskolorna. 

 

Att hjälpa barn med samspelssvårigheter  

Samtliga respondenter i min enkät höll helt, eller delvis med om att barnens fria lek är 

utvecklande och lärorik för dem. Samtliga motsatte sig också, helt eller delvis, påståendet att 

fri lek är att jämställa med rast för barnen. Respondenterna uttrycker med detta, anser jag, 

total enighet om att leken är en riktig, och viktig, aktivitet på förskolan. Ändå håller tre av 

fyra (74,4 %) respondenter helt eller delvis med om påståendet ”En del barn mår bäst av att 

leka för sig själva”.  

 

Det råder något som i det närmaste liknar konsensus i frågan då nästan samtliga respondenter, 

helt eller delvis, instämmer i att barn aktivt måste tillägna sig vissa kunskaper och/eller 

färdigheter för att kunna bli bra på att leka. ”Lekkompetens är något man behöver lära sig” 

var det bara 7,5 % av respondenterna som inte alls höll med om. 47,5 % höll däremot delvis 

med om det och 45 % höll helt med. På det snarlika påståendet ”Barn behöver öva på att leka 

för att bli bra på det” höll 61,5 % helt med, 35,9 % delvis. Bara en, av 40, höll inte med om 

detta alls.  

 

Samtliga enkätrespondenter höll i någon mån med om påståendet ”Jag anser att pedagogernas 

närvaro är viktig även under fri lek” (70 % helt och 30 % delvis). I princip alla respondenter 

(95 %) i min enkätundersökning höll också helt, eller delvis, med om att de ibland leker med 

barnen för att hjälpa ett barn in i lek. De sex förskollärare som jag intervjuat beskriver också 

hur de, ibland, leker med barnen. Men det är inte alltid så enkelt. En respondent beskriver hur 

barnens lek kan ta slut då hon kommer in i rummet och att barnen inte vill ha henne där. En 

annan beskriver hur hon har svårt att låta bli att ge barnen matematiska utmaningar, släppa sin 

strävan efter att vara en duktig lärare, och att hon upplever sin egen fantasi som alltför 

bristfällig för att det ska vara enkelt för henne att leka. Hon utvecklar också resonemanget 

med att barnen vänder sig till henne, som auktoritet, även i leken och att leken inte blir så bra 

när hon är med. Dessa två respondenter berörde problematiken spontant under intervjuerna, 

utan att frågan ställts. En tredje förskollärare berättar å andra sidan om hur hon agerar inifrån 

leken, med en tydlig agenda, och beskriver att det går bra och hur leken hålls vid liv. I 

enkätsvaren framgår att 62,5 % av respondenterna ändå delvis håller med om påståendet 
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”Barn blir hämmade i sin lek när en vuxen är närvarande” vilket sammantaget med 

intervjuerna ändå torde indikera att det inte är ett okänt problem på förskolorna. 

 

På en av förskolorna använder sig arbetslaget av olika reflektionsunderlag som, bland annat, 

har fokus på den vuxnas roll i lärandesituationer. På en annan av förskolorna ställs frågan, 

bland flera andra frågor, ”Vad gör de vuxna?” i ett observationsunderlag. I övrigt så har ingen 

av respondenterna beskrivit någon observationsmetod som går ut på att kartlägga den vuxnas 

ageranden då det kommer till samspel och lek, eller vilken effekt den vuxnas deltagande får. 

Allt eventuellt utvärderande av den vuxnas insats sker då som en form av självskattning i 

efterhand. 

 

Sammanlagt är 55 % av enkätrespondenterna av åsikten, helt eller delvis, att deras viktigaste 

uppgift då barnen leker är att trösta och förmana, eller genom sin närvaro signalera att 

reglerna ska respekteras. Påståendet löd: ”Pedagogens viktigaste uppgift under fri lek är tröst 

och att se till att ordningsregler efterföljs” och 10 % instämde helt, 45 % delvis. 40 % höll inte 

med om påståendet alls och 5 % markerade att de inte hade någon åsikt. 

 

Tre av de intervjuade förskollärarna beskrev strategier där de medvetet agerade för att skapa 

mindre sammanhang på förskolan för barnen att agera inom. På två av förskolorna utgjorde 

det stadigvarande inslag i den dagliga verksamheten och gällde samtliga barn på avdelningen. 

Respondenten på den ena av dem beskrev hur barnen själva fick välja i vilket rum de ville 

vistas på förskolan och att det fanns en begränsning för hur många barn som fick vara där 

samtidigt. Ibland kunde de vuxna på den förskolan också neka barn som ”alltid” leker 

tillsammans att vistas i samma rum. Den andra förskolan hade valt att fokusera 

sammanhangen kring olika aktiviteter och där arbetade de sedan medvetet för att löpande 

styra om så att barngruppernas konstellationer ständigt förändrades. På den tredje förskolan 

skapades ett mindre sammanhang kring ett barn som de observerat hade svårigheter att 

interagera i större grupper. I det fallet hade de valt att begära extraresurser för att kunna 

avsätta en vuxen att vara med bara det barnet och ett annat under begränsade stunder. På detta 

sätt skapades också en ny grupp kring ett barn. Detta, att Initiera nya sociala sammanhang, 

beskrivs som strategi av flera förskollärare. Det kan ske genom att ändra i befintliga grupper 

eller genom att, som nyss beskrivits, försöka bygga ett samspel kring ett enskilt barn. 

 

Flera strategier för att ge tid och rum för lek beskrivs av de intervjuade förskollärarna. Två av 

dem redogjorde för hur de genomfört förändringar av hur lokalerna används i syfte att skydda 

leken. Den ena förskolan hade skapat flera olika temarum och sedan klargjort att hade har 

barn valt att vara i ett rum så var det där hon skulle vara, för att undvika spring mellan rum 

och i korridoren. Detta är, förutom ett sätt att styra storleken på barngrupperna, en metod som 

också förhindrar att barn ofta kommer in utifrån och stör en pågående lek. Den andra 

förskolan hade valt att tillfälligtvis stänga till rum, där någon i arbetslaget såg till att 

avstängningen respekterades, för att explicit skydda en pågående lek från störande kamrater. 

Respondenten på den förskolan beskrev att hon såg leken som ett skört väsen som ibland 

behövde hjälp för att inte ta slut. Inom denna strategi, förskolläraren som lekens beskyddare, 
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beskrivs både att det kan ske inifrån leken, då den vuxna kan agera direkt för att hjälpa ett 

barn att inte avsluta leken gnom att bryta mot lekkoder eller –regler, och utifrån. 

 

Specialpedagogen från ESU poängterar att de stora barngrupperna är ett problem. En 

grundförutsättning för att förskolorna ska kunna ge barn, som behöver det, särskilt stöd är att 

hjälpen då kommer från en vuxen som barnet känner förtroende för och som känner barnet, 

och dess eventuella svårigheter, väl. Med ”20 barn” i gruppen, som specialpedagogen nämnde 

som exempel, så blir det svårt att odla den typen av relationer. Ingen av förskollärarna beskrev 

någon strategi som har till syfte att utveckla relationen barn-vuxen.  

 

Specialpedagogen från ESU beskrev också att ett barn med samspelssvårigheter måste ges 

tillfälle till samspel på den nivå hon behärskar. Hon utvecklade med att det måste börja med 

”jag och du”, det vill säga en vuxen och ett barn i enkla samspelsövningar för att kunna 

utvecklas vidare utifrån det. Inte heller detta berördes av någon av förskollärarna som en 

medveten strategi även om de på flera olika sätt beskrev metoder som syftade till att barnet 

fick tillgång till mer lek- och samspelskompetens genom bistånd av läraren som huvudet 

högre. Omnämnt inom denna strategi är, exempelvis, att förskolläraren leker med ett 

exkluderat barn bredvid en pågående lek och hjälper henne att se vilka möjligheter som kan 

finnas att försöka komma in i leken eller vilka regler som måste följas för att inte leken ska ta 

slut. 

 

Att förskolläraren tydliggör aktiviteter och förväntningarna på barnet är också ett sätt att 

skapa trygghet och tydlighet. Detta kan ske genom fysiska scheman, genom tydliga regler 

eller genom att förskolläraren på olika sätt belyser och lyfter outtalade regler eller lekkoder. 

En tydliggörande och trygghetsskapande strategi som specialpedagogen från SARAH-teamet 

var en förespråkare för var sociala berättelser och seriesamtal. Detta nämnde dock ingen av 

förskollärarna som en metod de använde sig av. 

 

Den vanligaste metoden för skapande av trygghet och tydlighet, som samtliga respondenter på 

något vis nämner, är att att ev vuxen håller sig i närheten av barnen. På det viset fungerar hon 

som en garant för att inget barn blir utsatt för påhopp eller tjuvnyp och blir en 

trygghetsskapande faktor.  

 

När arbetslaget i förskolan står inför ett barn som inte söker sig, eller blir inbjudna, till 

barngruppen kan de också välja att se tiden an beskriver två av respondenterna. Detta sker i 

förhoppning om att barnet själv ska ta steget när tiden är mogen. Men i de fall då 

förskollärarna inte vet hur de ska kunna stötta ett barn med samspelsproblematik så beskriver 

de allihop, och de två specialpedagogerna, att de vänder sig till ESU eller SARAH-teamet för 

att få kompetensförstärkning. Specialpedagogen från SARAH-teamet varnade för att barnet 

kan utveckla beteendeproblem av en hög stressnivå och betonade att ju tidigare ett barn, som 

har behov av extra stöd, får aktivt hjälp till bättre samspel desto bättre är det. 

 

Även om barnens lek kan anses få mycket utrymme, i form av många stunder för lek, i 

verksamheterna så är avbrotten i leken många och möjligheterna att lämna en aktivitet för att 
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sedan återkomma till den dessutom ofta begränsade då barnen ofta förväntas städa undan 

innan de lämnar en aktivitet. Bara en respondent poängterade vikten av att barnen måste få 

leka färdigt och angav som strategi att andra verksamheter, som samling, kunde få träda 

tillbaka om det behövdes för att inte avbryta en pågående lek. Samma respondent, och en till, 

angav också att inga restriktioner fanns för hur länge barnen fick spara byggen och liknande 

på förskolan.  

 

Trots att flera av respondenterna betonar hur barnens samspel är beroende av kontexten, så 

problematiseras de vuxnas roll i låg grad, eller inte alls. De fokuserar på barnkonstellationen, 

storleken på gruppen och miljöns fysiska utformning. Inga observationer genomförs på hur 

väl de vuxna samspelar med barnen, hur lyhörda de är, eller vilka effekter deras eventuella 

deltagande har i lek. Här är de enskilda förskollärarna hänvisade till att observera, och 

utvärdera, sina insatser själva. Detta är en svår uppgift och kan vara en anledning till att flera 

av respondenterna beskriver att de har svårt att leka med barnen som ett problem, men inte 

hur de agerar för att lösa det. 

 

Min slutsats är att jag uppnått mitt syfte med att finna flera strategier som används på 

förskolor både för att upptäcka barn med samspelssvårigheter och för att hjälpa barn med 

samspelssvårigheter till bättre lek och samspel. Det finns, dock, betydande skillnader 

förskolorna emellan då det kommer till vilka strategier som används, i vilken omfattning och i 

vilket syfte, och hur de praktiska förutsättningarna ser ut för förskollärarna att göra detta.  

Diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka om förskollärare använder sig av några uttalade 

strategier för att hjälpa barn med samspelssvårigheter in i, och att upprätthålla, lek. 

Frågeställningarna var ”Vilka strategier har förskollärare för att upptäcka barn med 

samspelssvårigheter?” och ”Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av för 

att hjälpa barn med samspelssvårigheter till bättre lek och samspel?”. Här avser jag att 

redovisa de svar jag tycker mig ha fått på mina frågor och koppla dem till arbetets Bakgrund. 

Att upptäcka barn med samspelssvårigheter  

Efter analys av de genomförda intervjuerna och enkätsvaren anser jag att respondenterna i 

min studie samstämmigt uttrycker att leken är en viktig, och riktig, aktivitet på förskolan. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) anger att varje barn i förskolan ska omfattas av 

ett medvetet bruk av leken, vilket förskollärarna har ett särskilt ansvar att se till.  

 

Det första steget, innan någon form av hjälpinsats kan bli aktuell, måste bli att göra en 

inventering av vilken hjälp som behövs. De ansvariga behöver göra sig en bild av vilka barn 

som behöver extra stöd och, därefter, hur det stödet ska se ut. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) slår fast att detta ska ske genom dokumentation och utvärdering. 

Verksamheten, och barnens utveckling, ska studeras, värderas och sedan följas upp. Detta ska 

ske för att förskolan ska kunna följa barnens utveckling inom olika områden och att ge 

arbetslaget kunskaper om hur förutsättningarna ser ut för barns lärande och utveckling på 

förskolan. Det är en förutsättning för att förskolan ska kunna erbjuda varje enskilt barn så 
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goda möjligheter som det går till utveckling och lärande. Jag har valt att kalla detta för 

observation/skattning och reflektion i detta arbete. Enkelt uttryckt handlar det om att titta och 

sedan fundera över vad som visade sig. Däremot är inte tyckande på valfri grund godtagbart.  

I Skollagen (SFS 2010:800, kap 1 § 5), som omfattar även förskolan, stipuleras att 

”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Med beprövad 

erfarenhet avses ”samlad, dokumenterad och förmedlad erfarenhet” som är ”möjlig att pröva, 

utveckla och omprövas av andra” (Skolverket, 2012). Men förutsättningarna för detta 

vetenskapliga förhållningssätt måste också finnas.  

 

Observation 

Trycket är stort på förskollärarna i allmänhet idag med stora barngrupper, många barn/vuxen 

och hög personalfrånvaro (Kihlbom, Lidholt, & Niss, 2009), vilket också förskollärarna i 

denna studie beskriver. Av de sex intervjuade förskollärarna, och de två specialpedagogerna, 

är det bara en förskollärare som inte spontant konstaterat att förutsättningarna för att se varje 

enskilt barn och bilda sig en förståelse för hennes förutsättningar begränsas av resursbrist. 

Flera av respondenterna uttrycker att de har svårt att hinna med observationer av ett planerat 

och strukturerat slag. En typ av observation, som samtliga intervjuade förskollärare däremot 

beskriver, är de som utförs av henne ensam då någonting sker som fångar hennes 

uppmärksamhet. Espenakk (2005) menar, dock, att den här typen av tillfälliga observationer 

tenderar att vara i hög grad subjektiva och att den vuxna ser vad hon vill se och tolkar 

skeenden utifrån personliga preferenser och åsikter. Även om det inte finns anledning att anta 

att samtliga respondenter i studien strävar efter annat än att se varje barn, och på ett så 

objektivt sätt som möjligt, så är förutsättningarna för det bättre, enligt Espenakk, om de 

använder sig av ett strukturerat underlag av något slag.  

 

Det som kan lyftas som en stor fördel med denna typ av observationer, som sker löpande i 

farten, är att de, i princip, sker hela tiden och att de därför kan anses vara ett bra komplement 

till mer strukturerade och genomtänkta observationer som vilar ”på vetenskaplig grund” (SFS 

2010:800, kap 1 § 5). Trots allt så har förskollärarna genom åren ändå samlat på sig 

kunskaper och erfarenheter, både som medmänniskor och som lärare. Ingen av de 

förskollärare jag intervjuade har mindre än tio års yrkeserfarenhet. Men läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) och Skollagen (SFS 2010:800) godtar alltså inte detta som enda 

observationsform. Vilket inte heller cheferna för de kommunala förskolorna i den aktuella 

kommunen gör. Genom ett gemensamt fattat beslut har de avgjort att samtliga kommunala 

förskolor ska genomföra observationer med hjälp av modellen TRAS, tidig registrering av 

språkutveckling, som också syftar till att kartlägga barnens sociala utveckling. Observationer, 

och reflektioner, av den här karaktären tillåter litet utrymme för subjektivitet, enligt Espenakk 

(2005), och varje barn blir skattat i hög grad efter samma skala. Trots detta så efterlevs det 

inte alltid.  

 

På en av förskoleavdelningarna som representeras i den här studien hade bara TRAS-

observationer av två barn, av 24,  genomförts under det senaste året. Det hade då skett därför 

att arbetslaget hade en känsla som de ville få bekräftad. Förskolläraren kände sig trygg i att 

hennes arbetslag inte missade att se om något barn hade svårigheter med samspel berättade 
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hon, men hon uttryckte att en strukturerad observationsmodell ändå behövdes för att det inte 

skulle bli ”orättvist”, att förutsättningarna för att se barnen skilde sig åt mellan arbetslagen. 

Hon såg fram emot att få tillgång till en kommunalt framtagen modell som låg i startgroparna 

för att implementeras  på förskolorna, men ansåg att TRAS mest var en ”fylleriövning” som 

dock hade en funktion att fylla för de som inte var så vana vid att observera. En annan 

förskola hade skapat ett eget observationsunderlag, utifrån TRAS, och en förskollärare 

nämnde inte TRAS, men däremot trespaltsobservation, på en direkt fråga om de använde 

någon observationsmodell på avdelningen. På annat håll lyfte en av respondenterna att på 

hennes förskola så arbetade arbetslaget aktivt med TRAS. De genomförde regelmässiga 

observationer av samtliga barn och hon beskrev att många barn med ”sociala problem” som 

inte gjorde något väsen av sig i verksamheten fångades upp under TRAS-observationer och 

sedan utgjorde detta grund för planeringen av deras fortsatta arbete.  

 

Både RUS och TRAS är avsedda att användas löpande under barnets hela tid i förskolan för 

att dokumentera progressionen. De är också tänkta att ge förskolepersonalen vägledning i hur 

de ska förändra verksamheten, och sitt sätt att möta barnet, för att ge varje barn bästa möjliga 

förutsättningar att utvecklas och må bra i förskolan. Detta är helt i samklang med vad 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) statuerar ska ske i förskolan, både observerandet, 

dokumenterandet, uppföljningarna och förändringarna för att möta varje barn. Men det finns 

även andra metoder som kan möta de kraven.  

 

En förskollärare beskrev, som nämnts ovan, att de använde sig av trespaltsobservationer 

ibland, förutom TRAS, och på en annan förskola hade de konstruerat ett eget 

observationsunderlag, som ett komplement till RUS, att använda inför utvecklingssamtal med 

barnets vårdnadshavare. Dessa är också tänkta att sparas, följas upp och tjäna som underlag 

för planering av veksamheten. 

 

Två av förskolorna använde sig också av barnintervjuer som metod. De hade båda två 

konstruerat egna underlag för detta, med intervjufrågor och ett system för hur de skulle 

hanteras. Underlagen består av frågor som kräver att barnet tänker efter och svarar med egna 

ord, vilket å ena sidan kan ge en god inblick i barnets tankevärld, men å andra sidan så 

tenderar barn att genomskåda vilka svar som den vuxna förväntar sig och svara i enlighet med 

det (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009). Hur intervjun genomförs blir då avgörande 

för resultatet. Tillsammans med en lyhörd vuxen, med ett uppriktigt intresse av att få ta del av 

barnets egna åsikter, kan det vara en bra metod för att till exempel få veta hur barnet ser på sin 

egen sociala situation som dessa underlag delvis, båda två, syftade till (Doverborg & Pramling 

Samuelsson). 

 

Reflektion 

Det blir svårt att möta läroplanens (Skolverket, 2010) krav om förskolorna inte erbjuder 

förutsättningar för strukturerade observationer. Det är också bekymmersamt om tiden inte 

räcker till för gemensamma reflektioner i arbetslaget. Ofta beskriver teoretiker, som 

Knutsdotter Olofsson (2003), Öhman (2011) och Lillemyr (2002), att lärande sker genom 

erfarenheter och i samspel med någon som vet mer om någonting. Jag skulle vilja ställa detta i 
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relation till de reflektioner som görs i arbetslagen. Mycket av reflekterandet på förskolorna, 

beskriver respondenterna, sker enskilt och är till övervägande del av subjektiv karaktär. En 

annan stor del av reflektionerna sker kollegor emellan under arbetets gång och inte sällan 

under tiden som de är i barngrupp. En förskollärare beskriver att de snabbt delger varandra 

vad som hänt och sedan skingrar sig igen då de är i barngruppen. Om det behövs så för de 

samtalet på engelska för att inte barnen ska förstå vad som sägs. Samma förskollärare berättar 

att de inte har fasta mötestider utan i arbetslaget beslutar om ett möte när de tycker det 

behövs, vilket brukar bli ungefär två gånger på tre månader. På en annan förskola beskriver 

respondenten att  omstruktureringar av verksamheten tagit så mycket tid och kraft i anspråk 

att inga gemensamma reflektioner har skett i arbetslaget alls under det senaste året. 

 

Två av förskollärarna beskriver hur de, däremot, lägger stor vikt vid gemensamma 

reflektioner på deras respektive arbetsplatser. Den ena av dem beskriver en situation med 

avdelningsreflektioner varje vecka med utgångspunkt från olika strukturerade 

reflektionsunderlag. Den andra, som arbetar med RUS som observationsmodell, beskriver att 

en av de största fördelar de i arbetslaget kan se med det är att de har utvecklat ett gemensamt 

språk och att det har utvecklat deras gemensamma reflektioner i en positiv riktning. Detta 

lyfts även av skaparna av RUS som ett av syftena med modellen som ett led i att systematisera 

förskolepersonalens kunskaper i att observera och bedöma vad de bör, eller inte bör, göra i 

frågor som rör barnens sociala utveckling (Erixon et al, 2009). Vad vi fyller begrepp med är 

kontextberoende  och skiljer sig också åt från människa till människa (Nilsson & 

Waldemarson, 2020). Genom att problematisera begrepp och händelser tillsammans i 

arbetslaget kan en grund läggas för skapandet av en pedagogisk samsyn (Erixon et al). 

 

Trots att flera av respondenterna betonar hur barnens samspel är beroende av kontexten, så 

problematiseras de vuxnas roll i låg grad, eller inte alls. De fokuserar på barnkonstellationen, 

storleken på gruppen och miljöns fysiska utformning. Inga observationer genomförs på hur 

väl de vuxna samspelar med barnen, vilka strategier de använder, hur lyhörda de är, eller vilka 

effekter deras eventuella deltagande har i lek. Här är de enskilda förskollärarna hänvisade till 

att observera, och utvärdera, sina insatser själva. Detta är en svår uppgift och kan vara en 

anledning till att flera av respondenterna beskriver att de har svårt att leka med barnen som ett 

problem, men inte hur de agerar för att lösa det.  

Att hjälpa barn till bättre lek och samspel  

I de enkätsvar jag fick in råder det nästan total konsensus om att barn behöver öva på att leka 

för att bli bra på det. Att personalen i förskolan är av den åsikten spelar en avgörande roll för 

hur barnen får tillgång till lek och socialt samspel (Knutsdotter Olofsson, 1991; 2003). En del 

barn ställer större krav på sin fysiska miljö än de flesta andra barn, andra på den psykosociala 

miljön. Detta är båda områden som barnen har liten makt över, även om de skulle ha förmåga 

att veta vad de behöver och hur de skulle uttrycka det. Förskollärarna har däremot stor makt 

då de är delaktiga i planeringen av kontexten i förskolan.  

 

Flera av respondenterna beskriver hur de erbjuder ett barn med svårigheter tillgång till 

förskollärarens egna samspels- och lekkompetens då det kommer till att tolka leken, finna 
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möjligheter i den och att se och förstå lekregler. De strategierna har jag samlat under rubriken 

Läraren som huvudet högre och det rubrikvalet gjorde jag med association till Vygotskij som 

var den teoretiker som redan tidigt slog fast att vi lär oss i samspel med mer kunniga kamrater 

eller vuxna. 

 

Inte bara som mer kunniga, kan barnen ha nytta av en vuxen i leken. Samtliga förskollärare 

nämnde hur de såg att deras närvaro hade en trygghetsskapande effekt. De fungerade som 

garanter för att barn inte skulle bli påhoppade eller utsatta för regelrätta sabotage under lek. 

Tryggheten är av helt avgörande betydelse för att barnet ska våga gå in i lek och därför är det 

här en viktig uppgift (Knutsdotter Olofsson,1991; Öhman, 1997). 

 

Leka bredvid, är en potentiellt framgångsrik metod för att få tillträde till en pågående lek 

beskriver Corsaro (2005) och Melin (2009). Att med ord eller handling komma med förslag 

till lekens utveckling; eller visa hur hon skulle kunna bidra till leken, är en möjlig väg som 

flera av de intervjuade förskollärarna beskriver att de känner till och aktivt försökt förmedla 

till ett barn som vill vara med och leka. Just detta, att någon som är mer kunnig visar vägen, är 

centralt i hur barn lär sig (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

 

Att hejda barn som är på väg att dundra in i pågående lek, ett vanligt problem hos barn med 

exempelvis ADHD (Gerland & Aspeflo, 2009), eller hjälpa ett barn med svårigheter att se 

eller underordna sig det pågående lektemat är andra strategier som beskrivits. För att barnet 

ska klara av detta på ett åldersadekvat sätt krävs kommunikations- och samspelsfärdigheter 

som även de flesta barn med autismspektrumstörning saknar (Westergren, 2011; Gerland & 

Aspeflo, 2009). Detta, att läraren tar på sig rollen som lekens beskyddare och/eller visar på 

regler, kräver stor fingertoppskänsla i kombination med att den vuxna väl känner både barnet 

och situationen. Självkänsla och självförtroende, och trygghet, har avgörande betydelse för 

om och hur barnet väljer att försöka interagera med andra (Knutsdotter Olofsson, 2003). Om 

läraren behöver tillrättavisa ett barn måste det därför ske med varsamhet, som ett vänligt 

visande tillrätta, snarare än på ett sätt som tydliggör att barnet misslyckats. Lillemyr (2002) 

och Knutsdotter Olofsson (2003) slår fast att en grundläggande förutsättning är att barnet ska 

vilja ha hjälp, det ska kännas meningsfullt att sträva efter att delta i lek och det ska inte vara 

plågsamt eller skrämmande i en grad som får barnet att vända sig ifrån situationen. Det som 

ser ut som ointresse, eller ovilja på utsidan, kan mycket väl vara rädsla eller lågt 

självförtroende (Folkman & Svedin, 2005). Barn som ofta blir tillrättavisade tenderar, 

dessutom, att sluta lyssna (Gerland & Aspeflo, 2009) och utan öppna kommunikationskanaler 

saknas nödvändiga förutsättningar för att den vuxna ska kunna hjälpa barnet vidare. En av de 

intervjuade förskollärarna berättade att hon brukar ”prata med” barnen då de brutit mot någon 

regel, vilket hon förmodligen inte är ensam om, ”och försöka få dem att förstå att det här är 

inte okay”. Om det pratet då ska vara konstruktivt så behöver det springa ur en uppriktig vilja 

att förstå barnen, föras på barnets nivå och inte stänga dörren för tvåvägskommunikation 

(Gerland & Aspeflo, 2009; Andersson, 2000). Då kan det vara en bra metod att hjälpa barnet 

vidare i sin sociala utveckling. 
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En metod, som en förskollärare beskrev att de använde på hennes arbetsplats för att 

kommunicera, tydliggöra, struktur, var att åskådliggöra dagens upplägg med ett bildschema. 

Detta är ett annat sätt att visa tillrätta och metoden lyftes också som ett positivt exempel av 

specialpedagogen från SARAH-teamet. Även Andersson (2000) och Gray (1994) lyfter 

fördelarna med kommunikation i bild. Att det kommunicerade finns kvar för bearbetning, så 

länge ett behov av det finns, och återkoppling är en fördel. En annan fördel är att 

kommunikationen renodlat tydliggör det viktiga, vilket kan vara av avgörande betydelse för 

barn med exempelvis någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ger svårigheter att se 

mönster i skeenden, diskriminera och tolka stimuli (Westergren, 2011). Ytterligare andra 

barn, med autismspektrumstörningar kanske i synnerhet, har också kognitiva störningar som 

ger dem svårigheter att ta till sig vissa former av stimuli, som ljud (Gerland & Aspeflo, 2009; 

Kadesjö, 2004), och då kan visuell kommunikation erbjuda ett bra komplement till detta 

(Andersson; Gray). 

 

I princip alla respondenter (95 %) i min enkätundersökning håller helt, eller delvis, med om 

att de ibland leker med barnen för att hjälpa ett barn in i lek. Samtliga förskollärare som jag 

intervjuat beskriver också hur de, ibland, leker med barnen. Men det upplevs inte alltid som så 

enkelt. Flera svårigheter med att, som vuxen och förskollärare, leka tillsammans med barnen 

lyfts under intervjuerna. En respondent beskriver hur barnens lek kan ta slut då hon kommer 

in i rummet, att barnen inte vill ha henne där och en annan beskriver hur både hon och barnen 

ser henne som en auktoritet även i leken och att det inte blir bra lek när hon är med. 

Knutsdotter Olofsson (2003), Lillemyr (2003) och Öhman (2011) poängterar allihop att en 

nödvändighet, för att inte leken ska brytas, är att ömsesidighet råder. Oavsett styrka, 

maktförhållande och ålder så är alla deltagare, åtminstone, tillfälligtvis jämnbördiga i leken 

och samspelar om att föra den framåt. Detta gäller alla deltagare i leken, även de vuxna. Finns 

det en allmängiltig svårighet förknippad med att leka tillsammans med barnen som vuxen? 

Eller att leka med ett pedagogiskt ansvar? Leken är nog i sig själv, beskriver Lillemyr (2002), 

Öhman (2011) och Knutsdotter Olofsson (2003), den kan aldrig bära ett prestationskrav. Blir 

inte uppdraget att hjälpa ett barn in i leken, genom att själv delta i den som en medveten 

insats, då omöjligt? Går det att leka av någon annan anledning än för att det är roligt? Några 

av de intervjuade förskollärarna beskriver i alla fall hur de leker med barnen och att de gör det 

med ett tydligt syfte och mål. De beskriver också hur de lyckas med det. En förskollärare 

säger att hon tycker det är roligt att leka med barnen, men beskriver samtidigt flera 

leksituationer hon deltagit i där hon haft en explicit agenda att hjälpa ett barn (in) i leken varje 

gång. En annan förskollärare beskriver hur hon brukar ”styra upp dem ett tag så de kommer 

igång” och sedan dra sig undan. Det skulle vara intressant att gå vidare med en undersökning 

för att studera vilka faktorer som påverkar här och om lek med en vuxen deltagare följer 

samma regler, fullt ut, som lek med enbart barn inblandade. 

 

Mindre sammanhang 

Att många barn har svårigheter att leka och samspela i större sammanhang, och att gruppens 

storlek kan vara av avgörande betydelse för om ett barn överhuvudtaget ska kunna samspela, 

beskriver Folkman och Svedin (2003). Kontexten får inte vara för rörig. Barngrupperna är 

stora på de allra flesta förskolor idag och jag kan definitivt se en poäng med att dela 
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grupperna för att fler barn ska kunna delta i gemenskapen, som några av förskollärarna 

beskriver att de gör.  

 

Ett problem som jag, däremot, kan se med indelning i mindre grupper är att det påverkar de 

vuxnas förutsättningar för att vara med. Om det ska finnas vuxna i närheten av, eller 

tillsammans med, alla barn så måste de också räcka till för att fördela på grupperna. Snittet i 

förskolan i Sverige idag ligger på 5,4 barn per årsarbetande (förskollärare och barnskötare) i 

förskolan. Det kan ses som en stor grupp för många barn med samspelssvårigheter. En vuxen 

som plötsligt lämnar sammanhanget då och då för att, exempelvis, svara i telefonen och hjälpa 

barn på toaletten utgör ett stressmoment för gruppen (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2008). Ska en vuxen då avsättas för marktjänst blir det ännu fler barn per anställd i 

barngrupp. Samtliga förskollärare och barnskötare arbetar inte heller samtidigt, vilket betyder 

att även om alla arbetar en dag så gör de det inte hela tiden från öppning till stängning av 

förskolan. Med hänsyn taget till dessa faktorer blir det, i praktiken, förmodligen ett val mellan 

att ha närvarande vuxna eller mindre grupper. Här kan alternativen att förhålla sig till detta, 

som respondenterna beskriver, se olika ut. I de två fall där barnen fördelas i mindre grupper så 

deltog en vuxen inte alltid aktivt i varje grupp. Hon kanske går emellan grupperna eller är i en 

grupp som upplevs ha större krav på vuxennärvaro än andra grupper eller placerar sig där hon 

har bra uppsikt över vad som händer. I det fall där den lilla gruppen bestod av två barn och en 

extraresurs, så påverkade det inte koncentrationen av vuxna i den övriga barngruppen 

negativt. Om något så snarare positivt. 

 

Nya sammanhang 

Att skapa helt nya sociala sammanhang är en metod som uttryckligen rekommenderas av 

Melin (2009). Särskilt de barn som har svårigheter att förhålla sig till andra och att förstå 

samspel behöver en chans att få vara med från början för att bättre kunna bygga upp sin 

förståelse för sammanhanget och för att få vara med i skapandet av det; sätta sin personliga 

prägel på det. Ett alternativ till att vänta i flera veckor, eller månader, på att ett barn själv ska 

söka sig till kamrater på förskolan, som två av respondenterna lyfte som strategi skulle kunna 

vara just detta; att skapa ett möte kring dessa nya barn. Mötet skulle kunna börja med en 

vuxen och barnet. För ett barn med samspelsproblematik av något slag är det nödvändigt både 

att problemet ringas in, att den vuxnas förståelse för barnet, och tillit dem emellan, utvecklas. 

Därefter kan arbetet behöva ta sin utgångspunkt i jag och du, som den ena intervjuade 

specialpedagogen kallade det; enkla samspelsövningar att sedan bygga vidare på. Ett barn 

som inte har några egentliga samspelssvårigheter, mer än de som orsakas av exempelvis den 

otrygghet hon kan uppleva då hon kommer till ett helt nytt sammanhang, är naturligtvis också 

hjälpt av att bli mött och välkomnad med nyfikenhet och en, bildlig eller bokstavlig, varm 

hand att hålla i under den första tiden. 

 

Störningar i leken 

Jag ställde under intervjuerna frågan till förskollärarna om vad som bestämde att leken tog 

slut. Jag fick svaret att det var frukost, samling, lunch, inplanerade aktiviteter, mellanmål och, 
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i ett fall, förflyttningar mellan hus
30

. Därtill kommer störningsmomentet att barn kommer till 

och blir hämtade från förskolan vid olika tider under dagen. Varje gång någon kommer till, 

eller lämnar en grupp, uppstår en ny grupp, där rangordning och rollfördelning måste göras 

upp på nytt, slår Maltén (2011) fast. Det blir många avbrott under en dag. Tas, dessutom, de 

stora barngrupperna med i beräkningen så är det nära till hands att påstå att det är många 

störningsmoment i leken under en dag. De flesta barn klarar detta bra (Knutsdotter, 2003), 

men de barn som har svårigheter med att hålla koncentrationen uppe eller får kämpa för att få 

tillträde till leken har det inte lika lätt. Inte bara de barn som har uttalade 

uppmärksamhetsstörningar, som ADHD och DAMP, kan uppleva detta som ett problem utan 

också alla de barn som av andra anledningar, som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,  

har svårt att se samband och komma till samspel. Och för de barn som behöver hjälp, för att 

ha en chans att ta sig till lek, kompliceras situationen ytterligare av att de vuxna också börjar 

och slutar vid olika tider under dagen. Hjälpmedlen, de vuxna, byts då ut under dagen och i 

och med det förändras kanske förutsättningarna och metoderna vid varje byte också. Det blir 

ytterligare saker att förhålla sig till för barnet, som redan från början har svårt att bilda sig en 

överblick och förståelse för sammanhanget. 

 

En av förskollärarna uttryckte att de, i arbetslaget, hade som uttalad målsättning att barnen 

skulle uppmuntras att påbörja, genomföra och avsluta aktiviteter. Detta gav konsekvensen att 

arbetslaget ogärna avbryter vad barnen gör. Vill de hellre fortsätta leka så tillåts de, till 

exempel, avstå från att vara med på samlingen. Barnen måste få leka utan att bli avbrutna hela 

tiden, slår Knutsdotter Olofsson (2003) fast, med tillägget att det bara är den utvecklade leken 

som är utvecklande. Att barnen ständigt blir avbrutna i sina lekar, och aldrig får leka färdigt, 

gör dem irriterade och skapar aggressioner menar Knutsdotter Olofsson medan barn som får 

leka färdigt istället blir nöjda och medgörliga. De många avbrotten i barnens lekar blir då ett 

problem. En av förskollärarna beskrev sina tankar kring om det var så nödvändigt, egentligen, 

att barnen skulle städa undan en pågående lek vid varje avbrott. Kanske är det så att flera av 

de faktorer som stör barnens lekar går att planera bort, eller kringgå på något annat sätt, utan 

att någonting väsentligt i förskolans verksamhet går förlorat? Knutsdotter Olofsson menar att 

en orsak till varför en del barn sällan leker i förskolan är just att material, regler och rutiner 

kan förhindra att leken utvecklas. Det kanske rentav är en nödvändighet, att åtminstone ha 

detta i åtanke, för att möta läroplanen för förskolans (Skolverket, 2010) krav på ett medvetet 

bruk av leken som ska prägla förskolan. 
 

I efterhand kan jag se flera saker jag hade kunnat hantera annorlunda, och då kanske främst 

frågornas formulering, i flera fall, i enkäten som jag efteråt insett var möjliga att tolka på fler 

sätt än jag förutsåg från början. De pilotenkäter jag fick besvarade innan jag gick ut med den 

på riktigt, besvarades av studiekamrater som jag tillbringat tre år tillsammans med att stöta 

och blöta begrepp med, vilket naturligtvis gjorde att de var mer benägna att förstå min avsikt 

med frågorna. Detta tvingade mig, i slutänden, till att bortse från många av enkätresultaten 

helt. Jag hade också kunnat sätta mig bättre in i de tekniska förutsättningarna för enkäten, vad 

gäller begränsningar i distributionen. Men genom kontakt med förskollärare och 

                                                 
30

 Se rubriken Tider för lek i resultatdelen av detta arbete. 



 

70 

 

specialpedagoger, samt insamlande av olika metodunderlag, finner jag att jag ändå har fått 

svar på mina frågor.  

Summering 

Förskollärarna beskriver hur de använder sig av olika strategier för att upptäcka barn med 

samspelssvårigheter dit observationer av olika slag räknas, strukturerade genom olika typer 

av underlag och modeller, och tillfälliga observationer som genomförs löpande utan planering 

eller explicit syfte. Vidare används reflektioner av olika slag på förskolorna, i varierande 

omfattning och av olika slag; en del med hjälp av strukturerade underlag på därför avsedda 

tider, gemensamt i arbetslaget, andra mer i farten där förskolläraren, eller barnskötaren, ensam 

reflekterar eller tillsammans med någon kollega, i barngruppen. Ett par av förskolorna 

använder sig av barnintervjuer, med hjälp av underlag de själva arbetat ut.  Tre 

respondenterbeskriver ett system med ansvarsbarn, där de förväntas känna ett utökat ansvar 

för några av barnen. Till sist kan förskollärarana också ta hjälp av kompetens utifrån, från 

ESU och SARAH-teamet, för att skatta ett barns förmågor i förhållande till, och svårigheter 

med, samspel.  

 

I mycket låg grad, eller inte alls, blir förskollärarna själva observerade i samspel med barn 

vilket gör att deras egen subjektiva upplevelse ligger till grund för skattning av deras roll, 

förmågor, metoder och insatser. Observationer, och reflektioner, i allmänhet ter sig olika på 

förskolorna också. Det är inte alltid jag kan se att de möter Läroplanens (Skolverket, 2010), 

eller skollagens (SFS 2010:800), krav. Här finns stor utvecklingspotential. Den bild jag fått av 

situationen i förskolan säger mig att förskollärarna, och barnskötarna, behöver ges bättre 

förutsättningar i flera fall för att kunna utföra det arbete de är ålagda att göra. 

 

De strategier som syftar till att hjälpa barn med samspelssvårigheter till bättre lek och samspel 

är också flera, och av varierande slag. Den strategi som beskrivits för mig kanske flest gånger 

är den jag kallar läraren som huvudet högre och dit räknar jag då den vuxna, genom att 

använda sina egna större kunskaper och erfarenheter av socialt samspel och lek, tydliggör för 

barnet vad hon behöver för att kunna leka. Både förskollärarna och specialpedagogerna har 

också beskrivit strategier som syftar till att förändra barnets kontext till en som hon kan 

fungera bättre i. Hit räknar jag att skapa nya sociala sammanhang kring barnet, att erbjuda 

möjligheter till mindre sociala sammanhang och att förskolläraren som lekens beskyddare tar 

på sig att skydda en pågående lek från störning utifrån eller inifrån. Strategier som syftar till 

att skapa trygghet och tydlighet har lyfts, som tydliga regler, bildscheman och närvaro av en 

vuxen för att se till att regler efterföljs av barnen. Respondenterna har också beskrivit olika 

strategier som syftar till att ge tid och rum för leken på förskolan, som att skapa olika 

lekmiljöer, tillåta att barn sparar byggen eller avstår från planerade aktiviteter och uppmuntras 

göra färdigt det de håller på med. En strategi som också beskrivits för mig är att se tiden an, 

att vänta och låta barnet själv söka sig till kamrater och lek och, slutligen, att ta hjälp genom 

kompetensförstärkning utifrån. 
 

Det är många saker ett barn måste förstå och förmå för att kunna samspela och leka med 

andra. Innan hon kommer så långt som till fri lek tillsammans med andra barn så är det 
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mycket som hon ska ha erfarit, bearbetat på ett konstruktivt sätt och tillägnat sig. För en del 

barn går det rentav inte, de saknar de förutsättningar som krävs för att nå så långt som till en 

fungerande fri lek i samspel med andra, men alla barn behöver samspelserfarenheter för att bli 

bättre på det och det går aldrig att på förhand säga var gränsen går för hur långt ett barn kan 

nå (Melin, 2009). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) slår fast att pedagogerna i 

förskolan inte heller har rätt att sluta sträva efter att hjälpa varje barn till en bättre fungerande 

social samvaro och till lek. Vilket inte heller någon av de förskollärare jag träffat har gjort. 

Tvärtom beskriver de hur de, under ibland svåra förhållanden, ständigt strävar efter att rikta, 

puffa och uppmuntra barnen vidare framåt efter bästa förmåga. När de egna idéerna tar slut 

kallar de in artilleriet. Alla de intervjuade förskollärarna beskriver att de tar hjälp, på ett eller 

annat sätt, av specialpedagogerna från ESU eller SARAH-teamet när de upplever att de 

behöver kompetensförstärkning. Specialpedagogerna, i sin tur, tycker att förskolorna ber om 

hjälp i rätt tid, varken för sent eller i onödan.  

 

Naturligtvis hade studien givit mer om även fältobservationer ingått som metod, kanske 

framförallt då det gäller att få information om strategier som förskollärarna inte använder sig 

av medvetet, men jag bedömde att det inte rymdes inom de tidsramar arbetet hade. Med facit i 

handen ser jag att jag hade rätt i det. Jag finner likväl att flera strategier att upptäcka barn med 

samspelssvårigheter, och för att hjälpa barn med samspelssvårigheter till bättre lek och 

samspel, finns representerade här. Jag känner mig, efter genomförandet av denna studie, stärkt 

inför att gå ut i arbete i förskola då jag både känner mig bättre rustad personligen för det och 

trygg i förvissningen om att det finns en stor, samlad kompetens där ute som kan bistå mig då 

jag möter barn som behöver stöd för att komma till lek. Denna studie kan också tjäna som 

utgångspunkt för andra förskollärare som söker strategier att se, och möta, barn som uppvisar 

svårigheter att samspela och leka med andra.  

 

 

 

Fortsättningsvis skulle jag finna det intressant att följa upp med att undersöka i vilken 

omfattning förskollärare faktiskt leker med barnen, hur ofta och hur länge, genom 

fältobservationer. Jag skulle också tycka det vore intressant, att återigen med hjälp av 

fältobservationer, studera om lekens karaktär skiljer sig åt beroende på om en vuxen är med i 

den eller inte. Jag skulle vidare gärna studera närmare vilka faktorer som är avgörande för i 

vilken omfattning förskollärarna genomför observationer och reflektioner på förskolan. Allt 

detta kommer jag, naturligtvis, inte hinna göra inom en rimlig framtid och därför lämnar jag, 

med varm hand, de uppslagen vidare till en eventuellt hågad läsare av detta arbete. 
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E-post till verksamhetscheferna: 

Hej, 
Jag heter Maria Rödin och går nu in i slutfasen av min utbildning till förskollärare på 
Högskolan i Gävle. Just nu, under våren, skriver jag mitt examensarbete på 30hp, vilket motsvarar en 
hel termins arbete.  
Syftet med arbetet är att undersöka olika synsätt och strategier kring den fria leken i förskolan. 
  
Jag kommer att be aktiva pedagoger att besvara en enkät och därefter önskar 
jag intervjua 4-6 pedagoger vilka representerar olika synsätt och erfarenheter. Enkäten är 
webbaserad och jag beräknar att den tar max 5 minuter att besvara. Jag skulle vilja skicka 
mailet, med enkätlänken bifogad, till pedagogernas mailadress på jobbet. Jag söker ditt 
godkännande, som verksamhetschef, att kontakta pedagoger inom ditt ansvarsområde. Jag kommer 
i sådana fall också att behöva hjälp med att få tillgång till mailadresser. Denna förfrågan går ut till 
samtliga kommunens förskolechefer. 
 
 
Informationen till pedagogerna kommer att skickas via mail och följande information, som kan vara 
av intresse för dig också, bifogas; 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Jag kommer inte att 
använda vare sig ditt, förskolans eller kommunens namn i den slutliga rapporten eller lämna något 
av det vidare. Alla insamlade uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt. 
Allt insamlat material kommer att förvaras på högskolan i Gävle under ett år och därefter 
förstöras. 
  
Det färdiga examensarbetet kommer att kunna läsas i sin helhet på www.uppsatser.se. 
  
Har du några frågor är du välkommen med dem till mig: 
Maria Rödin 
maria@ylle.nu 
tfn: 0736-80 05 05 
  
Min handledare är: 
Annie Hammarberg: 
anehag@hig.se 
tfn: 026-648203 
  
  
Med vänlig hälsning 
/Maria 
 

 

http://www.uppsatser.se/
mailto:maria@ylle.nu
mailto:anehag@hig.se


Bilaga 6; Maria Rödin ; Leka tillsammans 

 

 

Uppföljning, e-post till verksamhetscheferna: 

Hej, 

Jag vet att förskolecheferna har en svår arbetsuppgift och att det är svårt att hinna allt man måste, 
och behöver, göra. Jag har skickat denna förfrågan till dig en gång tidigare, men då i en period då jag 
vet att du fick förfrågningar från flera studenter samtidigt. Jag hoppas att du kanske har bättre tid 
att ta ställning till min förfrågan nu istället. För att inte trassla till det så bifogar jag exakt samma 
som i mitt förra mail här nedan. 

 Med våriga hälsningar, Maria Rödin 

 Hej, 

Jag heter Maria Rödin och går nu in i slutfasen av min utbildning till förskollärare påHögskolan i 
Gävle. Just nu, under våren, skriver jag mitt examensarbete på 30hp, vilket motsvarar en hel termins 
arbete. Syftet med arbetet är att undersöka olika synsätt och strategier kring den fria leken i 
förskolan.Jag kommer att be aktiva pedagoger att besvara en enkät och därefter önskar jag intervjua 
4-6 pedagoger vilka representerar olika synsätt och erfarenheter. Enkäten är webbaserad och jag 
beräknar att den tar max 5 minuter att besvara. Jag skulle vilja skicka mailet, med enkätlänken 
bifogad, till pedagogernas mailadress på jobbet. Jag söker ditt godkännande, som verksamhetschef, 
att kontakta pedagoger inom ditt ansvarsområde. Jag kommer i sådana fall också att behöva hjälp 
med att få tillgång till mailadresser. Denna förfrågan går ut till samtliga kommunens förskolechefer. 

Informationen till pedagogerna kommer att skickas via mail och följande information, som kan vara 
av intresse för dig också, bifogas; 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Jag kommer inte att 
använda vare sig ditt, förskolans eller kommunens namn i den slutliga rapporten eller lämna något 
av det vidare. Alla insamlade uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt. Allt insamlat 
material kommer att förvaras på högskolan i Gävle under ett år och därefter förstöras. 

 Det färdiga examensarbetet kommer att kunna läsas i sin helhet på www.uppsatser.se. 

 Har du några frågor är du välkommen med dem till mig: 

Maria Rödin 
maria@ylle.nu 
tfn: 0736-80 05 05 
 
Min handledare är: 
Annie Hammarberg: 
anehag@hig.se 
tfn: 026-648203                                                                       
                                                      
                                                                   
 Med vänlig hälsning /Maria 

 

 

http://www.uppsatser.se/
mailto:maria@ylle.nu
mailto:anehag@hig.se
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E-post till pedagogerna, med aktiv, klickbar länk till enkäten: 

Hej! 

Jag heter Maria Rödin och går nu in i slutfasen av min utbildning till förskollärare på 

Högskolan i Gävle. Just nu skriver jag en uppsats på 30hp om den fria leken där jag 

kartlägger olika synsätt och strategier kring fri lek i förskolan och jag behöver din hjälp med 

detta.  

 

 

Genom att klicka på länken nedan så kommer du direkt till min webbaserade enkät. Jag 

beräknar att den tar högst 5 minuter att besvara. I slutet av enkäten kommer du att få en 

förfrågan om du är villig att bli kontaktad för vidare intervju och mer information om detta. 

Detsamma gäller för intervjun som för enkäten: 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Jag kommer 

inte att använda vare sig ditt, förskolans eller kommunens namn i den slutliga rapporten eller 

lämna något av det vidare, alla insamlade uppgifter kommer att behandlas helt 

konfidentiellt. 

Allt insamlat material kommer att förvaras på högskolan i Gävle under ett år och därefter 

förstöras. 

 

Det färdiga examensarbetet kommer att kunna läsas i sin helhet på www.uppsatser.se. 

 

Länk till enkäten http://www.surveymonkey.com/s/S6CMKBH 

 

Har du några frågor är du välkommen med dem till mig: 

Maria Rödin 

maria@ylle.nu 

Tfn: 0736-80 05 05 

 

Min handledare är: 

Annie Hammarberg: 

anehag@hig.se 

tfn: 026-648203 

 

Stort tack för att du tar dig tid med det här! 

 

Med vänlig hälsning /Maria 

 

P.S. Glöm inte att skriva hur jag kan nå dig i slutet av enkäten om jag får kontakta dig med 

en intervjuförfrågan!  
 

 

http://www.uppsatser.se/
http://www.surveymonkey.com/s/S6CMKBH
mailto:maria@ylle.nu
mailto:anehag@hig.se
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Hej Kristin, 

  

För några dagar sedan så hjälpte du mig med mitt examensarbete genom att svara på min enkät om 

fri lek i förskolan. Jag skulle gärna vilja träffa dig och prata lite med dig nu. 

  

Så här tänker jag mig en träff, om du fortfarande vill träffa mig; 

  

Vi ses var du vill, någonstans där vi kan sitta ostörda en halvtimme. Jag kommer gärna till din 

arbetsplats om det är enklast för dig.  

 Jag är mycket öppen med vilken tid vi ses, så välj en tid som passar dig/er bra.  Om du kontaktar mig 

genom mail, eller telefon, med förslag på tid och plats så blir jag jätteglad! (Adress och 

telefonnummer till mig finns här nedanför.) 

 Du behöver inte förbereda dig för intervjun på något sätt, men vill du prata med dina kollegor innan 

så är det naturligtvis helt okay och då kan det kanske vara bra att veta vad samtalet syftar till; 

  

Mitt examensarbete, som den här intervjun är en del av, har till syfte att kartlägga olika 

förhållningssätt till fri lek i förskolan och de strategier som eventuellt kan finnas för att stötta barn 

som uppvisar någon form av svårighet att gå in i, eller liv i, lek. Jag tänker främst på barn som ofta 

stör andras lekar, barn som verkar ha svårt att förstå leksignaler eller lekregler, barn som väljer att 

inte delta i andras lekar eller liknande. Jag har valt dig, utifrån dina svar, för din erfarenhet och 

kompetens och för att jag tycker mig ha sett ett engagemang för frågan i dina enkätsvar. Jag har 

också valt pedagoger som inte arbetar på samma förskolor.  

  

Hoppas vi ses snart! 

Maria 
  

Maria Rödin 

maria@ylle.nu 

Tfn: 0736-80 05 05 
  
  

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Jag kommer 

inte att använda vare sig ditt, förskolans eller kommunens namn i den slutliga rapporten eller 

lämna något av det vidare, alla insamlade uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt. 

Allt insamlat material kommer att förvaras på högskolan i Gävle under ett år och därefter 

förstöras. 
  

Det färdiga examensarbetet kommer att kunna läsas i sin helhet på www.uppsatser.se. 
  
  

Min handledare är: 

Annie Hammarberg: 

anehag@hig.se 

tfn: 026-648203 

mailto:maria@ylle.nu
http://www.uppsatser.se/
mailto:anehag@hig.se
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Intervju, pedagoger 

 

Har ni avsatt tid för fri lek i er planering av verksamheten? 

Hur och när?  

Vad bestämmer att leken tar slut?  

Vad är förskolans inställning till att spara byggen och liknande?  

 

Vad gör du, eller ni pedagoger, då barnen leker? 

 

 

Använder ni någon metod (observationsmodell?) för att studera hur, eller om, barnen 

leker? 

Vilken? Hur?  

 

(Om ”ja”, fungerar den tillfredsställande?) 

Diskuterar ni enskilda barns lekförmåga, eller –kompetens, kollegor emellan? 

När?  

ALLA barn, eller de barn ni har funderingar kring? 

Är det en stående punkt på möten eller är strukturerat på något annat sätt? 

 

Använder ni någon metod för att stötta eller hjälpa barn till bättre samspel?  

Till lek?  

Om ”ja”, kan du berätta lite om den?  

 

 

 

 

 

Annat:  
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Skillnaden på ESU och SARAH? 

Olika huvudmän? eller arbetsuppgifter? 

 

Kommunala kontrakt?  

Hur ser de ut? 

De privata då? 

 

När/Varför tar förskolorna kontakt? 

Hur? 

 

Hur är arbetsgången efter initialkontakten? 

Hur ser tidsramarna ut? 

 

Hur arbetar ni praktiskt på/med/mot förskolorna? 

 

Uppföljning? 

 

Är kontakterna adekvata eller skulle förskolorna kunna be om hjälp oftare/mer sällan? 

Tidigare/senare? 

Skillnad på de med löpande avtal och de som tar kontakt sporadiskt? 

 

Hur upplever ni att den samlade kompetensen ser ut på förskolorna när det rör samspels- och 

leksvårigheter? 

Finns det hål? Vilka? 

 

Är det någon fråga jag missat, som jag borde ställt? 
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