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Förord 
Denna studie har genomförts av Louise Rodin och Anna-Karin Detlefsen under hösten 2018. Vi båda               
har bidragit till uppsatsens samtliga delar. Hänsyn har visats till varandras privatliv och på så vis har                 
vi i slutändan lagt ner lika mycket tid i arbetet. Båda har medverkat vid bearbetning av litteratur,                 
datainsamling, analys av datamaterial samt tillsammans gjort en resultatpresentation och          
diskussionsdel. Det har skett en ständig dialog mellan oss under hela processen vilket resulterat i ett                
go� samarbete. Alla beslut som tagits kring uppsatsens utformning har varit i samråd med varandra. 

 
Avslutningsvis vill vi tacka alla förskollärare som medverkat i studien för att de har delgett oss sina                 
erfarenheter, upplevelser och tankar. Den informationen har varit kärnan i arbetet och ligger till              
grund föra hela uppsatsen. Vi vill även tacka våra anhöriga som på olika sä� stö�at och bidragit till                  
uppsatsen. Slutligen vill vi tacka vår handledare samt handledargrupp för stöd och feedback under              
arbetets gång som le� till utveckling och goda idéer för arbetet. 
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Abstrakt 
Den här uppsatsen berör ämnet barn med samspelssvårigheter i förskolan. Syftet med studien är att               
undersöka olika förskollärares erfarenheter av arbetet med att inkludera barn med           
samspelssvårigheter i leken. Under lekens gång lär sig barn olika samspelsregler, vad som är roligt               
samt förmågan att kunna känna igen och identifiera personen de leker med. I leken med andra barn                 
ställs det även krav som turtagning, dela med sig, att veta när det är på låtsas och när det är på riktigt.                      
Barn tycker om att lära av varandra, därför är det viktigt att barn har kamrater för deras utveckling                  
och lärande. Till studien användes en kvalitativ metod med ett induktivt förhållningssä�. Insamling             
av data genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare på en och samma             
förskola. Resultatet visar att det kan finnas barn med samspelssvårigheter i varje barngrupp och att               
förskollärare bör visa på en förmåga att se på barns samspelssvårigheter ur ett brett perspektiv och ur                 
flera synvinklar. Det blir viktigt att arbeta förebyggande med barngruppen för att inkludera barnen              
med svårigheter i leken. I diskussionsdelen förs ett resonemang kring vilka utmärkande            
beteendedrag barn med samspelssvårigheter kan ha och hur dessa kommer till uttryck samt vilka              
arbetssä� pedagogerna uppfattar vara de mest effektiva för att inkludera dessa barn. En viktig              
slutsats som vi har kommit fram till är att alla förskollärare i studien tycker att ett gott samarbete                  
inom arbetslaget och med föräldrarna är A och O. Är det ett bra samarbete med föräldrarna kan man                  
använda deras kunskap om barnet som då ökar chansen för ett lyckat arbete kring barnet på                
förskolan. 

 
Nyckelord: Erfarenheter, förskollärare, kommunikation, leksignaler, samarbete, samspelssvårigheter 
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Introduktion 

Inledning 
Förskolan är en plats där barn får mötas i olika sociala sammanhang och ska ge alla barn en bra start i                     
livet. Det ska vara en plats som är till för alla barn, där hänsyn bör tas till barnens olika                   
förutsä�ningar och behov. Folkman och Svedin (2008) poängterar att förskolan är platsen där många              
barn får de första erfarenheterna av vänskapsrelationer och ett eget socialt liv utanför familjen, där får                
barnen de första upplevelserna av att vara med i en jämnårig barngrupp och samspela med andra                
barn. Enligt författarna kan det för vissa barn innebära svårigheter att komma in i gemenskapen,               
därför är det viktigt att träna fenomen som turtagning, samarbete och förståelse av regler samt kunna                
lära sig att dela med sig. Det är även viktigt att lära sig att acceptera motgångar och att man ska ta                     
hänsyn till andras åsikter. Det framkommer i förskolans läroplan (Lpfö 98, Skolverket, 2010 reviderad              
2016) att ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt               
behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och                  
förutsä�ningar så a� de utvecklas så långt som möjligt” (Skolverket 2010, s.5). 
 
Samspel kommer i uttryck i barnens lek där relationen pendlar mellan barn-barn eller barn-vuxen.              
Barns sociala kompetens stärks genom leken då de får uppleva betydelsen av att vara en del av                 
barngruppen och därmed i gemenskapen. Förskolans läroplan framhåller att förskolans skyldigheter           
ligger i att stödja barnet i att utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. Genom att               
pedagoger arbetar med alla barns välbefinnande, trygghet och utveckling samt lärande så får barnet i               
förskolan mötas efter sina egna förutsä�ningar och behov. Leken bör även främja att varje barn               
utvecklar och stimulerar sin fantasi samt inlevelse. Den bör också bidra till att barnet lär sig                
samarbeta och lösa problem samt uppmuntra till kommunikation (Skolverket, 2010). Socialstyrelsen           
(2010) skriver att barn med svårigheter inte bara har ett beteende som oroar de andra barnen och                 
personalen utan barnet kan komma att få svårigheter även i framtiden. Pedagogernas ansvar ligger i               
att tidigt uppmärksamma barn som inte utvecklar eller uppfattar de sociala lekkoderna så att varje               
enskilt barn ges förutsä�ningar till a� senare i livet kunna utveckla goda kamratrelationer. 
 
Utifrån tidigare erfarenheter upplever vi att det är svårt att motivera barn med samspelssvårigheter              
till att vilja vara med och bli en del av gemenskapen i barngruppen. Det är denna problematik vi har                   
intresserat oss för och som ligger till grund för denna undersökning. Ur ett professionsperspektiv blir               
det viktigt att utveckla bredare kunskap inom området för att senare i framtiden lyckas med att                
utforma verksamheten efter barnets egna behov och förutsä�ningar. Detta för att vi ska kunna förstå               
och samspela med de barn som upplever svårigheter i sin vardag på förskolan. Syftet är att undersöka                 
olika förskollärares erfarenheter av arbetet med att inkludera barn med samspelssvårigheter i leken.             
Vi anser detta intressant att undersöka eftersom av våra tidigare erfarenheter har vi upplevt att               
många pedagoger inte leker med barnen, vilket gör det svårt för dem att uppfatta barnets svårigheter.                
Om man inte upptäcker dessa i tid tror vi att barnen som har det svårt att ta sig in i leken på egen                       
hand kan komma att få det ännu svårare högre upp i åldrarna med sina sociala relationer. Öhman                 
(2011) tillägger att kamratkulturer som tidigt grundläggs ger barnen möjlighet att träna på             
samspelsregler, vilket i sin tur stärker deras självkänsla. 
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Studien har genomförts och analyserats utifrån sex förskollärares perspektiv. Vår förväntan med            
studien var att vi ville identifiera förskollärares erfarenheter samt eventuella hinder och möjligheter i              
arbetet med att inkludera barn med samspelssvårigheter i leken. Vår förhoppning var även att få               
förslag på vad som kan förbä�ras i verksamheten för att barn med samspelssvårigheter får uppleva               
sin vistelse i förskolan så lä�sam som möjligt. 

Bakgrund 
Här nedan kommer vi presentera relevant forskning och litteratur som rör sambandet mellan lek och               
social utveckling i förskolans verksamhet med fokus på barn med samspelssvårigheter. 

Lekens betydelse för socialt samspel 

Leken med barnet börjar redan på skötbordet tillsammans med den vuxne som ser till att fånga                
barnets uppmärksamhet, vilket sker genom blickar, sprattlande och skratt (Knutsdotter Olofsson,           
2003). I leken är allting möjligt och vad som helst kan omvandlas med hjälp av fantasin. Barn som har                   
fantasi kan när som helst gå in i lekvärlden och därmed leka i långa stunder. När barn leker så                   
glömmer de tiden och allt runt om. Någon gång har alla varit barn då fantasin har flödat, där man till                    
exempel lekt “tjuv och polis”, “kurragömma” eller rollekar (a.a.). Öhman (2011) förklarar att lek              
handlar om att förstå att någonting sker på låtsas, vilket utvecklas i relationen med andra. Författaren                
menar att barn leker för att utveckla förståelse och skapa mening. Öhman (2003) menar att i leken lär                  
sig barnen vad de ska förhålla sig till, det vill säga vad som gäller och hur man vill ha det                    
tillsammans. 
 
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver i sin bok om begreppet “leksignaler” som forskaren Gregory             
Bateson (1976) har skapat. Han anser att barnet visar med sitt kroppsspråk och rösten, som hjälper oss                 
att förstå att det som händer är på låtsas. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att de barn som förstår                  
leksignaler och har social kompetens, har då förutsä�ningar att kunna leka. Barnen som leker på               
låtsas förändrar sitt medvetande tillstånd och de kan ofta titta ned för att stänga ute störande intryck                 
så att de inre bilderna framträder klarare. Författaren tillägger att när barnen leker omvandlar de               
verkligheten till något helt annat och i alla lekar styr de inre föreställningarna för att få bilder. Barnet                  
utvecklar språket och tankarna främst i låtsasleken. Säljö (2014) ger exemplet när en pedagog och ett                
barn leker “tittut”, under lekens gång lär sig barn olika samspelsregler, vad som är roligt samt                
förmågan a� kunna känna igen och identifiera personen de leker med. 
 
Bruce (2010) förklarar att alla barn leker, förutsa� att de yttre (miljömässiga och sociala) och inre                
(fysiska och psykiska) omständigheterna är någorlunda god. Dock menar förfa�aren att lek inte alltid              
behöver ske tillsammans med någon annan, då man ibland kan vilja vara själv. Dessa lekbeteenden               
kännetecknas av negativ karaktär menar Coelho, Torres, Fernandes och Santos (2017). Bruce (2010)             
skriver dock att i ensamleken kan barnet processa sina egna tankar, bestämma själv och ta en paus                 
från de krav som ställs i den gemensamma leken. Coelho et. al (2017) menar att barnens isolerande                 
beteenden har ett mer betydelsefullt samband med sociometriska mätningar (mätning av barns            
sociala relationer) snarare än oroande beteenden. 
 
I leken med andra barn ställs det krav som att samsas och dela med sig, att veta när det är på låtsas                      
och när det är på riktigt. Det handlar även om att komma överens om vad man leker och hur man ska                     
leka leken (Folkman & Svedin, 2003). Författarna menar vidare, för att kunna ingå i ett samspel med                 
andra barn måste man ha en lust att dela upplevelser, erfarenheter och tankar samt en tro på att man                   
själv har något att ge. Vygotskij (1995) menar att barn vill vara och leka tillsammans utifrån                
gemensamma erfarenheter och upplevelser. Författaren fortsätter, barn tycker om att lära av            
varandra, därför är det viktigt att barn har vänner för deras utveckling och lärande. Öhman (2011)                
skriver att ”Förutsä�ningarna för att det ska bli lek, det vill säga samförstånd, turtagande och               
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ömsesidighet, är mycket lika empatins förutsä�ningar – att kunna läsa av och svara på en annan                
människas känslo- eller stämningsläge” (s.169). Öhman (2003) skriver att de grundläggande           
färdigheterna som krävs för lek gäller även i många andra sociala sammanhang där individer              
bemöter varandra respektfullt. Förfa�aren menar att genom leken får barnen lära sig att utveckla              
empati och inlevelse då förmågan till empati ligger nära sammanvävd med lek. Båda är naturliga               
relations kompetenser som bli mer omfattande genom de relationer barn deltar i (a.a.). 
 
Löfdahl (2007) beskriver begreppet “kamratkultur”, vilket betyder att när barn möts och är             
tillsammans i förskolan under en längre period så utvecklar de sina egna kamratkulturer. Det här               
teoretiska begreppet beskriver vad som sker i barns relationer med varandra. Förfa�aren menar att              
barnen i förskolan är en del av en viss kamratkultur som omfattar kunskaper om sig själv och                 
kamraternas sociala status. Det innebär vilka barn som får vara med och bestämma i leken samt hur                 
barnen är mot varandra. För att få en förståelse om barnens kamratkulturer är det samspelet och                
dynamiken mellan barnen som står i centrum och inte det enskilda barnet (a.a.). 

Språkets och kommunikationens betydelse för samspelet 

Säljö (2014) förklarar att när människan deltar i praktiska och kommunikativa samspel med andra              
utvecklar de sina sociala färdigheter. “De sä� att resonera och tolka verkligheten som vi möter i                
interaktion, använder vi senare som resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer”              
(Säljo, 2014, s.105–106). Bruce (2010) lyfter att i lek och samspel med andra barn och vuxna utvecklas                 
språkförmågan som i sin tur stimulerar lekutvecklingen. Språkförmågan blir i sin tur som en              
inträdesbilje� till lek och gemenskap med andra. Öhman (2003) betonar att barn som tidigt får               
uppleva samspel utvecklar sin kommunikativa kompetens. Engdahl (2011) tar dock upp att det inte är               
nödvändigt för små barn att kunna kommunicera verbalt för att skapa förståelse och samspel. Barnen               
delar en lekglädje med hjälp av små kontaktmedel såsom att vara nära, gestikulationer, göra ljud samt                
söka ögonkontakt. Men även Löfdahl (2007) menar att ett av barnets viktigaste redskap för att kunna                
diskutera och förmedla i leken är språket. Folkman & Svedin (2003) skriver att ett barn som har ett                  
utvecklat språk där kreativiteten flödar är lä�are att få kontakt med till skillnad från ett barn som                 
håller en distans till andra barn och vuxna och som inte tycks ge något gensvar. 
 
Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar att det språk som är tillgängligt för barn, är det språk som                
barnet använder. Förfa�aren skriver vidare om “lekspråk” och “talspråk” där det förstnämnda till en              
början är mer tydligt. Lek-språket blir mer korrekt och nyanserat än talspråket eftersom barnen              
omvandlar handlingar till ord och ord till handlingar. När barnen är i denna “lekbubbla” menar               
Knutsdotter Olofsson (2009) att leken flödar och barnen kan när de vill välja att kliva ur leken för att                   
förstå skillnaden mellan fantasi och verklighet. Förfa�aren betonar att denna förmåga stärker barnens             
förmåga till kommunikation då de lär sig subtila signaler samt att behärska det talade ordet. I                
rolleken använder barn ett mer varierat språk med ett större ordförråd. Barnen talar ständigt för att                
delge varandra information om vad som händer och sker, för att lösa problem och för att agera roll                  
typiskt (a.a.). 
 
Det vanligaste fenomenet i förskolan är problemlösning, när barn leker med varandra så hamnar de               
ofta i en konflikt. För att lösa dessa krävs det att barnen är överens med de sociala lekreglerna                  
(Kalliala, 2014). Bruce (2010) menar att språket har en betydande roll när missförstånd och konflikter               
uppstår i leken, eftersom det hjälper barnen att reda ut och förebygga. Williams (2006) tillägger att när                 
barn råkar hamna i konflikt får de möjlighet att utveckla och hantera argument. Förfa�aren förklarar               
vidare att när två eller flera barn hamnar i en argumentation talar de för sin sak eller så ger de med                     
sig för någon annans motiv, vilket kan verka som en bra lösning för tillfället. 
 
Nettelbladt och Reuterskiöld Wagner (2010) skriver om barn med språkssvårigheter som kan ha ett              
samband med pragmatiska problem där man inte utvecklat innebörden om språkets funktion.            
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Förfa�arna menar att varför vissa barn kan ha svårigheter att samspela med andra kan bero på just                 
detta. En orsak kan vara att barnet inte kan sä�a sig in i hur en annan människa tänker samt ta dennes                     
perspektiv. En annan orsak kan vara att barnet har svårt att förstå språk vilket resulterar i att barnet                  
får svårigheter a� uppfa�a vad som sägs i e� samtal med flera andra (a.a.). 

Svårigheter i det sociala samspelet 

Barn som uppvisar svårigheter med sina sociala relationer kännetecknas ofta som utåtagerande barn             
med aggressiva inslag men också att de kan ha svårt att reglera sina känslor (Socialstyrelsen, 2010).                
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om olika anledningar till att barn inte leker, vilket kan bero på                
rädsla och vaksamhet, barnet upplever ingen trygghet. Författaren menar att detta kan resultera i              
oroliga och lä�störda barn. 
 
Folkman och Svedin (2003) skriver att förskolan är platsen för många barn där de får de första                 
erfarenheterna av vänskapsrelationer och ett eget socialt liv utanför familjen. Barnen får också de              
första upplevelserna av att vara med i en jämnårig barngrupp och samspela med andra barn. För                
vissa barn kan det innebära svårigheter att komma in i gemenskapen, därför är det viktigt att träna                 
fenomenen som turtagning, samarbete, förståelse av regler och att kunna lära sig att dela med sig.                
Förfa�arna menar att social lek förutsä�er nyfikenhet på andra barn men ibland kan man möta barn                
som inte tycks bry sig om sina kompisar. De barnen pratar rakt ut, väntar sig inga svar tillbaka samt                   
att de barnen väljer att leka för sig själv. Det finns barn som saknar förmågan att uttrycka sina                  
erfarenheter i lek. Ibland bär de på erfarenheter som är splittrade att det kan bli problematiskt att                 
uttrycka dem i lek (a.a.). 
 
Ett hinder i leken som Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om handlar om att ”Man måste förstå                
andras leksignaler och själv kunna kommunicera lek genom signaler till andra. Vissa människor är              
slarviga och otydliga med leksignaler. Man förstår inte om de menar allvar eller om det är på lek”                  
(Knutsdotter Olofsson, 2003, s.23). I en sådan situation där barnet inte förstår blir det              
missuppfattningar i leken och på så vis svårt för vissa barn att kliva in i en lek (a.a.). Ett annat hinder                     
som förfa�aren skriver om är prestationskravet, man måste komma ihåg att lek är motsats till tävling,                
leken ska vara frivillig, spontan och lustfylld. Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar vidare att det är               
viktigt att inte harmonin störs och att leken avbryts men att det kan bero på att det finns barn som                    
inte kan följa de sociala lekreglerna. Lekens harmoni hindras bland annat av ojämlikhet och              
maktkamp. Författaren fortsä�er skriva att barn som inte utvecklat eller behärskar lekreglerna är             
oftast inte önskvärd i lek, då de mest bara förstör. Öhman (2011) skriver att det här kräver att en                   
pedagog deltar i barnens lek så att den vuxne kan hjälpa barnet med samspelet och lekens                
grundläggande koder. Öhman (2011) menar vidare att det gäller att finna samförstånd, ömsesidighet             
och turtagande istället för att ta ur barnet ur leken och leka enskilt, eftersom annars får barnet aldrig                  
någon möjlighet till a� utveckla sin lekkompetens eller empati för andra. 
 
De barn som har det svårt med sina kamratrelationer ser det som en överväldigande uppgift att                
försöka hitta fram till leken där det är mycket som händer och utspelar sig i barngruppen (Folkman &                  
Svedin, 2003). En del barn som har svårt med leksignaler som ser leken utifrån kan uppleva den fylld                  
av bråk, slagsmål, odygd och galenskap (Knutsdotter Olofsson, 2003). Øksnes (2011) menar dock att              
barn iscensä�er ofta kaos när de leker. Dessa lekar beskrivs som “kaospräglade” och det är de                
grovmotoriska, våldsamma rörelserna som blir framträdande. Förfa�aren förklarar att barnen väljer           
ofta dessa lekar själv men a� de som står utanför kanske inte alls förstår meningen med dem. 
 
En del barn tenderar att hamna utanför leken i den så kallade “yttre cirkeln” (Kalliala, 2014). Dessa                 
barn hamnar utanför den övriga barngruppen och forskaren menar att bilden om det ideala lekande               
förskolebarnet skiljer sig från barnet i den yttre cirkeln på många sä�. Begreppet är inte avsett för att                  
klassificera småbarn utan ett försök till att beskriva den situation barnet befinner sig i. Barnet som                
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hamnar i den yttre cirkeln blir sällan inbjuden av andra barn i leken vilket kräver mycket stöd från                  
vuxna. Engdahl (2011) tillägger att när samma barn blir bortvald från leken gång på gång bör man                 
fundera kring barnets möjlighet till socialt samspel. Barnet i den yttre cirkeln tenderar dock att hamna                
utanför vuxnas uppmärksamhet samt i den fria leken då det verkar önskvärt att barnet själv ska vara                 
aktiv i sitt lekande, menar Kalliala (2014). 
 
Coelho et al. (2017) påvisar i sin forskning att valet av kamrater tycks bero på antalet signifikanta                 
samband mellan ömsesidiga vänskapsrelationer och positiva lekinteraktioner, vilket förfa�aren         
menar tyder på att redan i en tidig ålder kan man se hur barns lekbeteende kan bli ett orosmoment                   
när barnen väljer sina lekkamrater. Socialstyrelsen (2010) framhåller att barn som uppvisar            
beteendeproblem skyller ofta på sina kamrater och hamnar därför i situationer som påverkar deras              
samspel negativt eftersom det förstärker de andra barnens negativa förväntningar. “Alla barn är inte              
populära bland kamraterna, men alla har ändå ett behov av relationer till jämnåriga. Det leder till att                 
uteslutna barn ofta söker sig till varandra och att barn med beteendeproblem hittar andra i               
motsvarande situation” (Socialstyrelsen, 2010, s.30). Det kan leda till att barnen som står utanför              
barngruppen hittar en tillhörighet som kan ha en negativ inverkan på varandra. Det blir ingen               
ömsesidig vänskapsrelation och risken finns att det kan leda till växande problem (a.a.). Barn ser inte                
vuxenstyrda aktiviteter som lek (Öhman, 2011). Lärarstyrda aktiviteter, där pedagogernas syfte med            
att blanda barngruppen är att stärka barnens sociala kompetens, kan aldrig kompensera delad lek              
med andra barn som barnen själva valt (Kalliala, 2014). 

Pedagogers förebyggande arbetssätt 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) menar att föräldrarna är viktiga anknytningspersoner för            
barnet men att pedagogerna också utgör en betydande roll. Det är förutsä�ningarna för att samspelet               
mellan barnet och pedagogen ska fungera. Förfa�arna anser att det är betydelsefullt att pedagogerna              
på förskolan använder sina professionella kunskaper till barnet genom att stimulera lärande på olika              
sä� genom leken. Löfdahl (2007) tillägger att lärarrollen innebär att ha en dialog med barnet, att                
inspirera, vara en förebild och vara aktiv i det individuella barnets utveckling. Förfa�aren förklarar              
att förskolans verksamhet fokuserar på barnets utveckling av normer och värden samt på barnets              
inflytande. 
 
Socialstyrelsen (2010) beskriver barn med beteendeproblem som utåtagerande barn som syns, hörs,            
tar plats och kräver de vuxnas uppmärksamhet. Socialstyrelsen (2010) menar att det finns en risk med                
detta synsä� eftersom det kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler för barnen om de               
vuxna endast bemöter barnen efter deras handlande. Detta kan medföra att beteendemönstret hålls             
kvar eller förstärks hos barnet. Socialstyrelsen (2010) framhåller också att detta synsätt ger             
konsekvenser för de förebyggande och behandlande insatserna. För att dessa barn inte ska utveckla              
större eller andra psykiska problem så bör pedagoger arbeta med strategier som inte enbart i stunden                
får barnet att sluta med sitt opassande beteende. Svaleryd och Hjerston (2012) tar upp att alla barn är                  
inte lika och därför bör alla ha samma rättigheter utifrån sina behov, vilket betyder att genom                
likvärdig behandling får alla likabehandling. 
 
För att barn ska få möjlighet att utveckla sociala leksignaler och koder behövs det pedagoger som                
stö�ar och medkonstruerar låtsaslek (Öhman, 2011). Förfa�aren framhåller vikten av närvarande           
vuxna som hjälper till att utveckla leken med positivt och lekfullt samspel genom uppmuntran,              
bekräftelse samt bredda barnets erfarenheter. Socialstyrelsen (2010) nämner att i grunden har alla             
barn samma behov, de vill att någon ska bry sig om dem, att någon förstår när de går fel och någon                     
som vägleder när det är svårt samt ger beröm när det går bra. Alla barn behöver känna tillhörighet till                   
en grupp där man är accepterad och slipper utsatthet. Det handlar om att vägleda barnen och lära ut                  
de sociala koder som behövs för att förstå leksignaler så att barnen kan tillämpa sina lekfärdigheter på                 
en högre nivå (a.a.).  
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Folkman och Svedin (2003) skriver att vissa barn behöver stöd av de vuxna för att hitta ro för att leka.                    
Särskilt barn med samspelssvårigheter kan behöva en nära relation till en pedagog för att det sociala                
samspelet ska kunna växa. För att skapa lekro bland barnen beskrivs den vuxnes uppgift att påbörja                
leken, hålla ihop den, värna om barnens koncentration och intresse. Denna närvaro i leken av en                
vuxen blir som ”lekens skyddande hölje” (a.a.). Häll (2013) menar att som pedagog ses man som en                 
social samspelsresurs, vilket utgör en viktig del i förskolan. När ett barn inte kan ta sig in i leken på                    
egen hand finns pedagogen där som stöd eller när det uppstår konflikter kan pedagogen hjälpa               
barnet att reda ut dessa konflikter. Öhman (2003) skriver att den lek som ges goda förutsä�ningar där                 
de vuxna bekräftar leken med positivitet ger barnen en chans att utveckla sin kunskap samt sin                
sociala kompetens. 
 
Coelho et al. (2017) förklarar vikten av professionella, utbildade vuxna, som har i uppgift att stödja                
barnen i att utveckla positiva sociala färdigheter och vänskapsrelationer, som i sin tur har en stark                
inverkan på barngruppens acceptans. Folkman och Svedin (2003) menar att ett av förskolans             
viktigaste uppdrag är att hjälpa barnet att hitta en kompis, att varje barn får känna att de har en                   
kompis som väntar på en, vilket betyder mycket för varje barn. Kalliala (2014) betonar att, om ett barn                  
ständigt måste kämpa för sina sociala relationer och inte brukar ta kontakt med andra barn plötsligt                
visar att den vill leka, då är det viktigt att en pedagog finns där för att hjälpa det här barnet in i leken.                       
Pedagoger bör förstå vikten av ”Vem behöver mig som mest i just det här ögonblicket” och även                 
fundera över ett oprofessionellt samt ett professionellt synsä� (a.a.). Om pedagogerna visar att de              
finns nära, ser och bekräftar, tar hand om och skyddar så kan även de här barnen ge sig ut i lekens                     
värld menar Öhman (2011). 

Samarbeten med vårdnadshavare och andra yrkesgrupper 

Sandberg och Vuorinen (2007) anser att samarbetet mellan hem och förskola gör det möjligt att få en                 
helhetsbild av barnets mående och utveckling, som blir grundläggande för förskolan som då kan              
jobba vidare med barnets lärande i verksamheten. Förfa�arna skriver att det dagliga mötet som äger               
rum vid lämning och hämtning är som ett informellt möte och att till exempel ett formellt möte eller                  
organiserade möten kan vara utvecklingssamtal eller föräldramöten. De framhåller även att           
samverkan mellan personal och vårdnadshavare främjar det enskilda barnets välbefinnande,          
utveckling och lärande. Tallberg-Broman (2013) menar att idag är föräldrarna mer delaktiga i             
förskolan, som i den dagliga kontakten i tamburen samt vid utvecklingssamtal. Då kan föräldrarna              
yttra sina synpunkter och funderingar kring barnet. Alasuutari och Markström (2011) betonar att             
även vid föräldramöten kan goda relationer utvecklas mellan förskola och föräldrar. Ivarson Alm             
(2013) förklarar att pedagogerna i förskolan har som ansvar att överföra en känsla av trygghet och                
tillit till föräldrarna vilket kräver trygg och engagerad personal. Jonsdottir och Nyberg (2013)             
tillägger, är föräldrarna trygg så blir barnet trygg i förskolan. 
 
Vid till exempel språksvårigheter uppmärksammar antingen föräldrarna eller pedagogerna om          
barnets svårigheter och söker därefter specialhjälp (Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010).           
Förfa�arna menar att det kan ske i form av samtal med specialpedagoger, barnpsykologer eller              
logopeder för att få mer hjälp inom området. De i sin tur kan hänvisa barnet vidare till                 
barnpsykiatriker och barnneurologer för vidare utredning. De menar dock att det är svårt att avgöra               
vems ansvar det egentligen är för upptäckten av dessa problemen (a.a.). Jakobsson och Lundgren              
(2013) menar att målet med samverkan bland olika yrkesgrupper bör delas på ansvaret kring barnet,               
de menar att det är även viktigt för samarbetets kvalitét mellan olika yrkesgrupper att relationerna               
fungerar bra samt att ha tillit och respekt för varandras olika yrkeskompetenser. Förfa�arna skriver              
vidare att samarbetet ska formas av ett barnperspektiv med barnets bästa i fokus och inte av ett                 
verksamhetsperspektiv. Barnets rä�igheter ska hävdas och barnets behov ska synliggöras. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka olika förskollärares erfarenheter av arbetet med att              
inkludera barn med samspelssvårigheter i leken. Nedan följer de frågeställningar vi använt oss av vid               
studien:  

  
● Hur beskriver förskollärarna a� samspelssvårigheter u�rycks i barngruppen?

  
● Vilka arbetssä� uppfattar förskollärarna vara de mest effektiva i arbetet med barn som visar              

samspelssvårigheter?  
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Metod 
Syftet har varit att undersöka olika förskollärares erfarenheter av arbetet med att inkludera barn med               
samspelssvårigheter i leken. Detta har gjorts genom intervjuer med sex förskollärare från samma             
kommunala förskola. I denna del redogör vi för den valda metoden, vilket urval som gjorts och                
varför, hur vi gått tillväga vid datainsamlingen samt databearbetning och analysen, vilka            
forskningsetiska överväganden som tagits i beaktning samt en avslutande metoddiskussion. 

Datainsamlingsmetod 
Studien har utgå� från ett induktivt förhållningssä� där fokus legat på att samla in information för att                 
därigenom dra slutsatser (Svensson, 2015). Det vill säga att empirin är det centrala i denna               
undersökning, inte någon teori. Vi har valt att genomföra vår studie med en kvalitativ metod genom                
semistrukturerade intervjuer, eftersom vårt syfte har varit att undersöka förskollärares erfarenheter i            
arbetet med att inkludera barn med samspelssvårigheter i leken. Den kvalitativa metoden kan ge              
informanten en möjlighet att själv berä�a om sina upplevelser kring ett problemområde på ett              
beskrivande sä� (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014; Løkken & Søbstad,             
1995). Vi anser att en kvalitativ metod passat studien bäst då vi velat få en bredare förståelse för ett                   
fåtal personers erfarenheter och uppfa�ningar inom det valda forskningsområdet (Bryman, 2018).  
 
Vid varje intervju användes en intervjuguide som mall med ett semistrukturerat upplägg med             
förutbestämda frågor (Bryman, 2018; Løkken & Søbstad, 1995). Den här formen innebar att vi              
förberedde med öppna frågor som vi utgick från (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) samt att vi               
själva valde i vilken ordning vi ställde dem. Frågorna har därmed kunnat anpassas efter situationen               
och vi har gå� djupare in på svaren, vilket gett en djupare förståelse (a.a.). Bryman (2018) menar att i                   
kvalitativa intervjuer kan samtalet röra sig i olika riktningar beroende på vad intervjupersonen             
upplever som det mest relevanta och viktiga. Även Løkken och Søbstad (1995) menar att den här                
formen skapar en flexibel situation där intervjuaren kan se till att alla frågeställningar tas upp och                
behandlas på något plan, utan a� det blir en tydlig styrning. 
 
“Kvalitativa forskare är ofta intresserade av både vad intervjupersonerna säger och hur de säger det.               
Om man ska få med detta i analysen är det avgörande att man har med en fullständig redogörelse av                   
de utbyten som har ingå� i intervjun” (Bryman, 2018, s. 577). För att kunna göra en detaljerad analys                  
spelade vi därför in varje intervju med hjälp av två ljudupptagnings program via mobiltelefon. Detta               
tillvägagångssä� ger intervjuaren möjlighet att lägga allt fokus och engagemang på den som             
intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Men det gör det också möjligt att kunna gå tillbaka i                
samtalet och fånga informanternas svar med egna ord (Bryman, 2018). Med hjälp av inspelningarna              
kunde vi slutligen göra transkriberingar av vårt insamlade material som i sin tur har analyserats               
utifrån e� analysschema för a� komma åt resultatet. 
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Urval 
Vilka forskningsfrågor uppsatsen har avgör vilket urval som blir bäst att göra. Det första steget var att                 
ta reda på vilken yrkeskategori som passde för undersökningen och sedan fundera ut exakt vilka i                
den yrkeskategorin som är lämpade (Ahrne & Svensson, 2015; Bryman, 2018). I vår studie              
intervjuades sex förskollärare som arbetar med åldrarna ett till fem år. Antalet barn per barngrupp               
varierade från femton till trettio stycken. De intervjuade var fem kvinnor och en man som var mellan                 
åldrarna trettio till femtio år. Deras erfarenhet av yrket i förskolan var mellan fem till trettio år. Vårt                  
urval har grundat sig på ett målstyrt urval, vilket Bryman (2018) menar är ett icke-sannolikhetsbaserat               
urval. Vi har valt ut deltagare strategiskt och medvetet och som blir relevanta för forskningen. Genom                
att göra ett urval med så stor variation som möjligt på ålder, kön, anställningstid och även vilken                 
ålder personen arbetar med (Bryman, 2018; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) har vi få� en stor               
bredd i vårt datamaterial. Vårt urval har baserats på att personer med förskollärarutbildning har gett               
oss mest användbar information ur e� pedagogiskt synsä� och perspektiv. 

Genomförande 
Vi skickade först ut ett missivbrev där vi presenterade undersökningens syfte och vad vi önskade ha                
hjälp med. Vi skickade missivet till förskolechefen som vi sedan ringde upp för att dels höra om                 
missivet kommit fram och dels för att ge möjlighet till att ställa frågor. Det här gav oss till slut                   
möjlighet att själva välja ut sex stycken förskollärare att intervjua som jobbade på samma förskola. Vi                
skickade därefter vårt missiv till förskollärarna och med deras samtycke till deltagande bokade vi in               
en tid för enskilda intervjuer. Vi båda deltog under alla intervjuerna eftersom vi med stöd från Kvale                 
och Brinkmann (2014) anser att om vi gjort intervjuer var för sig och läst varandras utskrifter hade vi                  
inte få� samma upplevelse. Förfa�arna menar att “En intervju är en levande social interaktion där               
tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken är omedelbart tillgängliga för dem som deltar i samtalet             
ansikte mot ansikte, men inte för den som läser utskriften” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.218). Alla                
intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplats i ett avskilt rum för att säkerställa en god              
röstinspelning av samtalen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Varje intervju har haft en            
tidsbegränsning på cirka 30 minuter och alla sex intervjuer spelades in för att underlä�a den senare                
bearbetningen av materialet. När inga nya resultat påvisats från intervjuerna ansåg vi att vi få�               
tillräcklig med mä�nad i datamaterialet (Bryman, 2018). Insamlingen av materialet avslutades och vi             
påbörjade transkriberingen samt analysen. 

Databearbetning och analys 
Vi har försökt förstå informanternas tankar genom sitt resonemang utan att lägga någon egen              
värdering i deras uppfattningar. Det centrala har varit att finna likheter och skillnader i              
informanternas svar för att se olika samband. Detta gjordes genom att intervjuerna transkriberades i              
sin helhet, dock uteslöts en del slangord och skratt. Därefter lästes vårt transkriberade material flera               
gånger för att hitta likheter och skillnader vilket underlä�ade den kategorisering som senare gjordes.              
Det väsentliga resultatet var de svar som vi kunde utgå från till undersökningens forskningsfrågor              
och det var därmed också den första kategoriseringen som gjordes. Sedan lästes den första              
kategoriseringen av intervjusvaren många gånger för att kunna se ett mönster i svaren. Vi kodade in                
dessa med nyckelord för att få en helhetsbild av det informanterna tog upp som viktigt (Bryman,                
2018). Metoden var att vi använde oss utav en överstrykningspenna för att lä�are kunna se och                
markera liknande svar under de olika kategorierna. Det skapades därefter underkategorier som vi             
sedan kunde använda oss utav i analys- och diskussionsdelen. 
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Forskningsetiska överväganden 
I Vetenskapsrådet (2011) beskrivs de fyra forskningsetiska principerna. Informationskravet som innebär           
att studiens syfte ska förmedlas till samtliga deltagare. Samtyckeskravet betyder valfritt deltagande            
samt möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan om så önskas. Konfidentialitetskravet handlar              
om att hantera personuppgifter med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet betyder att den            
data som samlats in enbart får brukas i forskningen. Vi har haft de här fyra principerna i åtanke när vi                    
gjort våra intervjuer. De som deltagit har blivit informerade i missivbrevet samt muntligt innan              
intervjun startade om att deras deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, vilket                 
är det som enligt Vetenskapsrådet (2011) kallas för informations- och och samtyckeskravet. Vi som              
har genomfört den här studien är de enda som tagit del av de uppgifter som informanterna delgett                 
oss och all information har endast behandlats i utbildningssyfte. Alla personuppgifter samt insamlat             
material har förstörts efter examensarbetets bedömning. 
 
Varje intervju har skett privat så att informantern kunde uppleva att han eller hon kunde uttrycka                
sina erfarenheter och uppfattningar fritt utan att behöva oroa sig över att andra tar del av                
informationen. Innan vi påbörjade intervjun så frågade vi informanterna muntligt, även om det             
framkom i missivbrevet, om vi fick tillåtelse att spela in intervjun. Eriksson-Zetterquist och Ahrne              
(2015) betonar av etiska skäl att man i början av en intervju bör presentera syftet igen för personen                  
som ska intervjuas och därefter be om tillstånd att göra en inspelning, även om det sedan tidigare är                  
bestämt. 
 
Ett ytterligare ställningstagande gjordes när intervjufrågorna formulerades, då det var av stor vikt att              
ta hänsyn till och inte skada deltagarnas privatliv. Därför berörde inte intervjufrågorna några privata              
frågor som kunde skapa obehag (Bryman, 2018). 

Metoddiskussion 
Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det kan vara bra att ha en viss erfarenhet som intervjuare för                  
att en intervju ska bli väl utförd, men också för att informanterna ska känna sig trygg. Innan denna                  
studie påbörjades utfördes därför varsin pilotstudie där metoden och frågorna prövades för att             
säkerställa a� vi skulle få tillräckligt med material. 
 
Kvalitativ metod valdes eftersom syftet varit att fånga upp förskollärares erfarenheter och            
upplevelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014; Løkken & Søbstad, 1995).             
Studien hade ett induktivt förhållningssä� som utgångspunkt (Svensson, 2015), vilket ofta kopplas till             
det kvalitativa perspektivet (Bryman, 2018). Semistrukturerade intervjuer valdes till studien för att ge             
informanterna möjlighet att relativt fritt svara på intervjufrågorna med en viss struktur och             
vägledning genom förvalda teman. Dock kan denna metod leda till att intervjuaren och informantern              
tolkar frågorna olika vilket kan resultera i missvisande svar (Ahrne & Svensson, 2015). Genom ett               
induktivt förhållningssä� drogs slutsatser utifrån det insamlade materialet från intervjuer angående           
förskollärarnas erfarenheter och upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015). Kvalitativa         
forskningsintervjuer har gett oss möjlighet att få förståelse för vårt valda forskningsområde utifrån             
informantens perspektiv, vilket har varit centralt och betydelsefullt för oss. 
 
Den valda metoden användes på grund av att vi gjorde bedömningen att vi troligen skulle få hög                 
trovärdighet från undersökningen. Materialet vi få� med oss anser vi har god tillförlitlighet då              
förskollärarna själva fick prata utifrån sina erfarenheter och uttrycka sina tankar och uppfattningar             
kring barn med samspelssvårigheter i förskolan. Vårt urval av personer vi intervjuat kan dock              
påverka tillförlitligheten i och med att vi endast valt att intervjua ett fåtal pedagoger på en och samma                  
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förskola. Men när flera av informanterna gav liknande svar upplevde vi en mä�nad i materialet,               
vilket kan uppstå vid kvalitativa intervjuer. Fler intervjuer behöver därmed inte tillföra något nytt till               
studien (Ahrne & Svensson, 2015). Inga y�erligare personer tillfrågades därav vid undersökningen. 
 
Det finns fyra delkriterier för tillförlitlighet inom kvalitativ forskning. Den första är trovärdighet             
vilket menas om studiens resultat stämmer i enighet med verkligheten. Vi anser att vi uppnå� detta                
kriteriet då tidigare studier och vetenskaplig litteratur stärker studiens resultat. Det andra delkriteriet             
är överförbarhet vilket betyder att studiens resultat är representativt och kan förfly�as till andra              
miljöer. Detta anser vi har brustit i studien, då den är utförd i en bestämd miljö med ett fåtal                   
informanter samt att urvalet inte är ett slumpmässigt urval, utan ett målstyrt med hänsyn till studiens                
syfte. Det tredje kriteriet är pålitlighet vilket tar hänsyn till om studien är pålitlig och utförd på                 
korrekt sä�. I metod delen har vi gett en noggrann beskrivning för hur studien är genomförd, vilket                 
ger utomstående möjlighet att följa samt kritisera de metoder som har använts. Möjlighet att styrka               
och konfirmera är det �ärde och sista kriteriet. Inom kvalitativ forskning, som ofta är subjektiv finns                
en risk att studien påverkas av forskarens tolkningar och bedömningar. Ett neutralt förhållningssä�             
har därför eftersträvats att nå genom arbetets gång så att vare sig intervjuarna, intervjupersonerna              
eller resultatet påverkats av tidigare erfarenheter och kunskaper. 
 
Ur etiska perspektiv så har inte några personliga frågor ställts till intervjupersonerna under samtalen              
samt att alla intervjuer har genomförts med goda intentioner (Ahrne & Svensson, 2015). Vid              
intervjutillfällena har ett stort engagemang lagts på genom att ta tid till att lyssna på vad                
informanterna ville förmedla samt att de få� följdfrågor för att komma vidare i sin tankegång.               
Hänsyn har även tagits till att inte avbryta eller ifrågasä�a informanterna så att de upplevde en                
trivsam situation där trygghet till att berä�a mer varit eftersträvansvärt, vilket kan leda till att               
intervjun frambringar rik och meningsfull information (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Bryman (2018) tar upp att forskare ofta vill ha fylliga och detaljerade svar i kvalitativa intervjuer.                
Detta upplevde vi ibland som ett hinder, då några av informanterna blev fåordig och syftade på att de                  
hade velat sett intervjufrågorna innan. Detta var dock en strategi från vår sida då vi anser att de                  
annars förbere� sig så pass mycket att deras svar kanske inte är deras egentliga uppfattning utan ett                 
försök till att ge de ”rä�a svaren” som de tror att vi är ute efter. Vi anser i efterhand att om vi bara                       
hade valt att intervjua förskollärare som hade erfarenhet av arbetet med de äldre barnen hade vi få�                 
mer utförliga svar. Detta eftersom att de förskollärare som bara hade arbetat med yngre barnen inte                
hade sett samma svårigheter som de som hade arbetat med äldre barnen. Vi hade kunnat intervjuat                
fler förskollärare men eftersom vi hade en tidsplan att följa så var vi tvungna att utföra studien under                  
en kortare period än vad som är att föredra med fler informanter. Materialet hade blivit så pass stort                  
och det hade varit svårt för oss att hinna med att bearbeta det. Hade studien gjorts under en längre tid                    
hade vi också kunnat observerat barn med samspelssvårigheter i leken för att kunna se det i praktiken                 
också. Då hade vi kunnat få en bredare bild samt kunnat jämföra vad förskollärarna sagt under                
intervjun och vad vi såg i verksamheten. 
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Resultat och analys 
I denna del av studien kommer vi att presentera resultatet utifrån de forskningsfrågor som ligger till                
grund för uppsatsen. Vårt syfte med studien har varit att undersöka olika förskollärares erfarenheter              
av arbetet med att inkludera barn med samspelssvårigheter i leken. När datamaterialet analyserades             
delades intervjusvaren in i olika kategorier vilket resulterade i nedanstående underrubriker. I den här              
delen har vi valt a� benämna informanterna som både pedagoger och förskollärare. 

Hur beskriver förskollärarna att samspelssvårigheter uttrycks i 
barngruppen? 
Förskollärarna har olika uppfattningar av barn med samspelssvårigheter. Från deras förklaringar kan            
vi urskilja vad de anser kan vara orsaker till barns svårigheter med samspel i förskolan. 

Svårigheter med leksignaler 
Det som framkommer tydligast från informanternas svar när det gäller frågan hur            
samspelssvårigheter uttrycks, så är alla överens om att barn som visar utåtagerande beteenden är de               
man upptäcker i störst utsträckning. De beskriver att dessa svårigheter visar sig i barnens fysiska               
ageranden då de slår eller puttar andra barn. Det kan uppfattas som att de har svårt med leksignalen                  
då en pedagog menar att en del barn visar att de vill leka med andra när de knuffas, eftersom de inte                     
riktigt vet hur man tar kontakt och visar att man vill leka. En annan pedagog menar att dessa barn                   
kan vara svår att avläsa. Pedagogerna ger dessa förklaringar till varför de tror att barnen kan ha                 
svårigheter med leksignaler: 
 

Man håller sig lite på avstånd ifrån varandra även om man leker, men något barn               
kan komma väldigt nära som inte kan avläsa de här signalerna på att vad vill min                
kompis? utan har svårt a� tolka vad den andra vill och det blir för intensivt 
 
Barn lär sig som jag upplever det ganska tidigt på blickar, på kroppsspråk och så,               
vad de andra kompisarna vill och så är barn väldigt tydliga. Fast de inte kan prata                
så kan de ta någon i handen och rycka med sig den och mena att kom vi går och                   
leker, och då kan man se ganska snabbt om det är ett barn som inte förstår                
signalerna och det kan handla om att det här barnet kanske kommer för nära vid               
fel situation  
 
För mig är det att barnen förstår de här sociala reglerna i leken, att förstå               
turtagning, att känna av vad som gäller i leken. Man ser på lek eller fri lek, det är                  
ganska många barn som har svårt a� komma in i leken av olika anledningar 

 
Det som kan tydas av informanternas förklaringar är att man kan se på barnen om de förstår                 
varandra eller inte, om de kan läsa av vad som händer och om de uppfattar de gemensamma                 
lekkoderna. Det kan uppfattas som att pedagogerna har flera erfarenheter av dessa beteenden då de               
ser samband i barnens ageranden. En annan pedagog förklarar att en del barn kan behöva leka med                 
yngre barn för att känna att de kan behärska leken och dess regler: 
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En femåring som har svårt att leka med jämnåriga, kanske behöver gå ner i nivån i                
leken, kanske behöver leka i sandlådan eller rulla en boll, leka tittut, att de kanske               
är olika mognadsnivå. Då förstår de iallafall reglerna och känner att de behärskar             
leken kanske. “Mamma-pappa-barn” lekar är också populärt men det är på olika            
sä� bland våra barn och de äldsta. Lä�are att identifiera sig med när det inte är så                 
mycket regler och känner a� man hänger med i leken. 

 
Flera av informanterna framhåller att ålder och mognadsutveckling har en betydande roll när det              
kommer till att förstå regler och lekkoder. Det som framkommer tydligast är att de yngre barnen inte                 
verkar intresserad av sådana lekar, det kommer senare. De förskollärare som arbetar med de yngre               
förskolebarnen tycks inte heller se dessa svårigheter lika tydligt som de som arbetar med de äldre                
förskolebarnen.  

Inåtvända och utåtagerande barn 
Flera av förskollärarna anser att de utåtagerande barnen syns och hörs mest, en förskollärare              
formulerade sig “Det är lä�are att upptäcka de här utåtagerande barnen, de märks mer och syns                
mer”. De här barnen tycker några av förskollärarna är svåra att hantera och att de kräver mycket av                  
deras tålamod och tid. En pedagog som jobbar på en småbarnsavdelning menar att det kan finnas                
barn som är rädda för de barn som är utåtagerande och vågar därför inte leka. De här barnen behöver                   
extra stö�ning förklarar pedagogen. En av förskollärarna u�ryckte sig a�: 
 

Det är de utåtagerande barnen som syns och hörs och tar mest tid, så är det. Det är                  
därför man måste vara uppmärksam på de som inte hörs också. De har minst lika               
stora problem, man tänker att de ska in i skolan sedan och ut i verkliga livet, då är                  
det bra a� ha en grund a� stå på för alla 

 
Denna oro över barn som inte syns och hörs lika mycket som andra, kan tolkas som att det finns en                    
medvetenhet hos pedagogerna, de vet att dessa barn behöver minst lika mycket stöttning som              
utåtagerande barn. De har uppmärksammat att dessa beteenden finns hos en del barn men              
pedagogerna tycks uppleva en svårighet att hinna arbeta med dem i lika stor utsträckning som de                
önskar. 
 
En fråga ställdes angående hur pedagogerna skulle beskriva ett barn med samspelssvårigheter varpå             
en pedagog som arbetar med de yngre barnen svarade: 
 

Det kan ju vara de här utåtagerande barnen som man kanske tänker på, som har               
sociala svårigheter för att de kanske förstör för de andra barnen i leken så får de                
inte vara med för att de andra barnen är kanske rädd för dem. Sedan finns det ju                 
barn som är mer tillbakadragen, som kanske har dålig självkänsla och känner att             
de inte har något att tillföra i leken. Det är lite olika... de kanske behöver lite olika                 
stö�ning de här barnen. 

 
Den här pedagogen anser att de yngre barnen som är utåtagerande kan bli aggressiva och börja                
knuffas eftersom de inte har det verbala språket. De inåtvända barnen får då inte lika stor                
uppmärksamhet som de utåtagerande barnen vilket pedagogen ser som ett problem. En pedagog som              
arbetar med de äldre barnen svarade: 
 

Oj, det finns ju hur många olika som helst... Det kan antingen vara att barnet blir                
tillbakadraget och inte pratar med någon för att det inte vågar om det är ett blygt                
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barn är det ett barn som inte har språket kan de dra sig tillbaka för att de inte kan                   
språket... Tysta, blyga barnen överhuvudtaget, de tar ingen plats så då är det svårt              
att se dem, sedan de här utåtagerande barnen de är jä�elä� att se. Det kan vara att                 
de skriker eller slåss, sparkas eller vad de nu gör... det är mycket lä�are att se de                 
barnen. 

 
Pedagogerna menar att det medför en risk med att de inåtvända barnen glöms bort och att det inte ses                   
som något problem av pedagogerna. Alla förskollärarna vi intervjuade tyckte det var svårt att se de                
inåtvända barnen och att de behöver jobba mer med att få in dem i barngruppen. En av pedagogerna                  
menade att med de yngre barnen krävs det mer av dem som pedagoger för att se de här tysta barnen                    
och försöka få med dem in i leken. Pedagogen förklarar att en del barn som är mer tillbakadragen och                   
som kan ha dålig självkänsla upplever att de inte har något att tillföra i leken. De barnen kan känna                   
att de behöver observera flera gånger och sedan vill de delta. En annan pedagog menar att barnen kan                  
känna a� de misslyckats flera gånger och därför drar de sig undan, de vågar inte delta i leken.  
 
Pedagogerna anser att man får leka ensam och att det ska vara okej. En förskollärare som jobbar med                  
de yngre barnen tillägger: 
 

Det kan vara vissa som vill gå med en pedagog hela tiden, som leker mycket själv.                
Det känns som att förskolan kanske inte har rä� att bestämma hur social ett barn               
ska vara, man har rä� att vara sig själv samtidigt... Det känns som normen att alla                
barn ska vara väldigt sociala, alla är olika. Det blir jobbigt ifall... ett barn inte alls                
kan vara med och samspela med de andra barnen. 

 
Pedagogen tänker att samhällets förväntningar på hur ett barn bör vara i sociala sammanhang inte               
alltid är anpassad till förskolan och barnens verklighet. Det kan dock tolkas som att en del pedagoger                 
strävar efter att försöka få med alla i en grupp då de försöker anpassa olika barn med varandra. 

Kommunikation och konflikter 
Konflikter uppstår oftast när barnen inte förstår andra eller kan göra sig själv förstådd förklarar flera                
av pedagogerna. En pedagog menar att konflikter i sin tur kan leda till utanförskap: “Ett barn som                 
ständigt är i konflikter får en ganska låg status i gruppen, det är ingen som vill leka med någon som                    
startar konflikter hela tiden”. Samma pedagog menar att konflikterna kan bero på att barnet inte har                
språket och därför saknar förmågan att kunna uttrycka det denne vill. Flera av informanterna håller               
dock med om att barn som inte har det verbala språket visar istället genom sitt kroppsspråk vad de                  
vill för a� få andra a� förstå: 
 

Det är klart man visar alltid med si� kroppsspråk om man bryr sig eller inte. 
 

Det märker man ju att de barnen använder väldigt mycket kroppsspråk och det             
kan ju bara vara läten istället för. 
 
Som ett barn som vi har, han har inte så mycket språk men han har kroppsspråket                
så han får ju med barnen på det sä�et och han visar ju oss personal vad han vill,                  
att han kan ju. Vill han gå in i ett rum då går han ju till dörren där också tittar han                     
ju på oss för a� få ögonkontakt. 

 
Genom att barnen visar vad de vill så menar pedagogerna att det sänder signaler både till dem och till                   
andra barn som i sin tur förstår barnets viljor. Dock menar en informant att en del barn som inte                   
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utvecklat det verbala språket än kan komma för nära, vilket kan tolkas som att vissa barn känner sig                  
trängd. Två informanter menar att i början när barnen är yngre är de mer fysiska när de söker                  
kontakt, “Där handlar det mycket om att man tar saker av varandra, kanske knuffas eller slår                
varandrai huvudet med någonting eller bråkar om saker”, men ju äldre barnen blir ju mer språk                
utvecklar de och på så sä� kan de förstå varandra lä�are förklarar en annan pedagog. 
 
Många pedagoger återkommer till att åldern och barnets mognad är det som avgör om de kan                
kommunicera och reda ut konflikter själva. En pedagog förklarar att det blir viktigt att finnas nära de                 
yngre barnen för att avleda och hjälpa till vid konflikter då de dels inte har språket men också för att                    
de tänker utifrån sig själv hela tiden. En annan pedagog förklarar barnen som “jag centrerad”, vilket                
kan tolkas som a� de sä�er sig själv i första rummet och ser bara utifrån si� eget perspektiv. 
 
Vi ställde en fråga angående kommunikation, om det har någon betydelse för barnets samspel. Då en                
förskollärare anser att det är viktigt redan i förskolan att kunna träna sig på att bli större samt att                   
barnet ska kunna reda ut saker, göra sin röst hörd, inte köpa alla andras tyck och tänk och att man ska                     
stå upp för sina åsikter. Pedagogen förklarar: 

 
Det är jä�estor betydelse hur man upplever barndomen nu, att man känner sig             
trygg i sig själv och att vuxna tror på en. Att man känner att det jag gör är bra, att                    
jag har rä� att tycka och tänka som jag vill utan att det ska skada någon annan,                 
såklart. Precis som det fungerar i vårt vuxna samhälle, de ska ju bli stor de måste                
ju börja någonstans. A� lägga grunden. 

 
En av pedagogerna uttrycker en personlig svårighet i arbetet med barn som inte har utvecklat               
språket: 
 

Jag tycker det är väldigt svårt med de som inte har språket, det tar ju längre tid                 
där... men de lär ju ändå snabbt men det tar längre tid. Oftast så blir det ju att de                   
barnen söker sig till andra barn som inte heller har språket för då har de en                
gemensam nämnare. Då får de kommunicera på något annat sä�. 

 
Pedagogen syftar till att det är svårt att inkludera dessa barn i leken, där de får en tendens att hamna                    
utanför. Man kan tolka det pedagogen menar som att dessa barn söker sig till varandra för att hitta                  
någonting gemensamt, likheter, vilket leder till att de vill leka med varandra. Dock menar pedagogen               
a� det oftast bara blir en lek vid sidan om varandra, där var och en leker för sig själv. 
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Vilka arbetssätt uppfattar förskollärarna vara de mest effektiva i arbetet          
med barn som visar samspelssvårigheter? 
Förskollärarna beskriver på olika sä� vilka metoder samt arbetssä� som de anser vara mest effektiva i                
arbetet med barn som uppvisar samspelssvårigheter. 

Mindre barngrupper för att främja inkludering 
En av förskollärarna nämner att de jobbar tidigt med barngruppen genom att arbeta mycket med               
gruppstärkande lekar och försöka inkludera alla barnen. Pedagogen förklarar: 
 

Att försöka få barnen att fungera i en liten grupp och i en stor grupp och prata hur                  
man hanterar känslor och hur man kan hantera konflikter eller lekar. Men jag tror              
också att om det är en för stor grupp så är det väldigt mycket kontakter för barn,                 
det blir så många kontakter man måste hantera. För stora barngrupper blir för             
jobbigt för barn. 

 
Det man kan förstå från informanternas förklaring är att med hjälp av olika barngrupps              
konstellationer kan man arbeta mer med inkludering. Flera av pedagogerna anser att man måste se               
över den barngrupp man har och se vilka barn som går ihop och inte, för att kunna sä�a ihop en                    
grupp där barnen får mest utbyte av varandra. 
Alla informanter tar upp att det är när man har en planerad aktivitet där man satt ihop en mindre                   
barngrupp som alla barn får en chans att komma till tals och det kan tolkas som att de då anser att det                      
är det bästa för barnen. En pedagog menar: 
 

Att man då sä�er samman de här barngrupperna som funkar lite mer, man kanske              
har färre barn. Om man till exempel märker vid röriga situationer vid ett problem,              
då försöker man ta de här situationerna där det funkar bra, att vi försöker lugna               
ner situationerna lite grann och ha färre barn och så... Ta till vara på det som                
funkar och bygga på det och framhäva barnets positiva sidor inför de andra. 

 
Det verkar även finnas en vilja med att styra undan de konflikter som kan uppstå när flera olika viljor                   
kolliderar. En pedagog förklarar hur man kan sä�a samman grupperna så att man kan få olika barn                 
som fungerar bra tillsammans: 
 

En del vet man sedan innan att de inte kommer att fungera ihop och då får man                 
styra och vara med. Om jag sitter där bara, jag bara sitter och finns, jag kan                
bläddra i något papper och de tänker inte ens på att jag är där. Då dämpar det                 
konflikterna lite och kan ha en lugnande inverkan, att bara vara där och såklart              
också bara vara med i leken och leka, så här kan man också leka på ett annat sä�,                  
a� få till en bra lek, en positiv känsla i leken. 

 
En förskollärare som jobbar med de äldre barnen berä�ar hur de arbetar för att göra en förändring i                  
barngruppen om man märker a� någonting inte fungerar. Pedagogen gav denna förklaring: 
 

Har man problem måste man göra det och endera så får man ta vissa barn i en                 
mindre grupp som inte klara av den stora gruppen så de inte ska känna sig               
misslyckade eller inte höras utan att de alltid får vara delaktiga på något sä�. Går               
det inte i en stor grupp så går det i en liten grupp eller vara själv ibland. 
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Det kan förståss som att pedagogen menar att det finns barn med samspelssvårigheter i varje               
barngrupp och att som pedagog bör man visa på en förmåga att se på barns samspelssvårigheter ur                 
ett brett perspektiv och ur flera synvinklar. Pedagogen menar vidare att vilken gruppstorlek som är               
bäst varier från fall till fall eftersom förutsä�ningarna ser olika ut. Det man dock inte tycks komma                 
ifrån är att vid eftermiddagarna slår förskolan ihop avdelningarna och då blir barngrupperna stora,              
vilket de inte kan påverka. Detta såg en pedagog som en nackdel då de är färre vuxna då vilket gör att                     
barnen får många olika relationer a� hålla reda på varje dag. 

Arbete med känslor och empati 
En förskollärare berä�ar om hur barngruppen kan gynna det enskilda barnets sociala utveckling samt              
hur det går a� arbeta förebyggande kring de�a: 
 

De lär sig väldigt mycket genom leken, det här sociala samspelet, mera kunskaper             
i olika områden i leken. Vi har en konflikthanteringsmodell, det är som små             
ansikten, gubbar som är glad, ledsen och arg, det finns flera olika känslor. Vi              
försöker titta på den, ifall det blir några konflikter bland barnen så då kan vi titta                
på den, det är uppsa� både ute och inne. 

 
Pedagogen menar att det är viktigt att barnen får både se visuellt och prata verbalt med barnen om                  
känslor. För att tidigt träna och utveckla språket, är det väldigt bra att ta stöd av bilder. Även bra att                    
sä�a ord på barnets känslor som, “Jag ser nu a� du är ledsen” förklarar pedagogen. 
 
En annan förskollärare som jobbar med de yngre barnen svarade att de använder ”känslo-              
ansiktsbilder”, vilket är bilder på figurer som visar olika känslor. Dessa bilder kan de använda när en                 
konflikt uppstå� och de ska reda ut dessa med barnen samt deras upplevelser, eller när de bara helt                  
enkelt vill lyfta olika känslor: 
 

Vi börjar då med att identifiera känslorna hos barnen, för att barnen ska lära sig               
olika känslor och det gör vi även inte kanske när det har uppstå� en konflikt, då                
kan vi visa de här bilderna. ”Jag ser att du är ledsen om du knuffar på din kompis                  
då blir han/hon ledsen” och då kan man visa på bilden. Samtidigt så kan man               
också titta på de här bilderna med barn när de inte är en konflikt, man kan titta på                  
de när som helst. 

 
Samma pedagog berä�ar också att de läser mycket böcker som handlar om att vara en bra kompis och                  
förmågan till empati just för att stärka alla barn. “Det är också främjande att man ska vilja ta hand om                    
varandra och stö�a varandra och få uppmuntran för de där bra sakerna man gör. Då tror jag även att                   
det blir lite mindre konflikter också”. Pedagogen menar att det blir viktigt att finnas nära och sä�a                 
ord på känslor samt bekräfta barnens positiva sidor, istället för att lägga energi på det negativa som                 
inte fungerar: 

 
Jag vill bara betona det att vi då försöker arbeta med att bekräfta barnets positiva               
sidor, att man inte hela tiden då säger nej du får inte göra såhär, Stopp! och så                 
namnet på barnet utan vi försöker hela tiden att framhäva det som är bra. Vad               
duktig du var på det här, kan du gå och göra det här, det här gjorde du jä�ebra.                  
Försöka göra positiva utmaningar så a� de får bä�re självkänsla.  
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En annan pedagog berä�ar att de brukar använda sig av litteratursagor, rollspel och drama för att lära                 
sig hur man är en bra kompis och hjälpa varandra. “Man vill få barnen hjälpsamma, mycket det här                  
med av och påklädning, att de kanske kan hjälpa varandra med någonting. Att de ska kunna sä�a sig                  
in i ett annat barns känslor, det här med empati”. Pedagogen förklarar att de hela tiden försöker                 
arbeta förebyggande med barnen kring deras förståelse för andra människor.  

Trygga och tydliga pedagoger 
Vissa av förskollärarna pratar om betydelsen av att skapa trygghet för de barn som har               
samspelssvårigheter. En pedagog menar a� forskning har gjorts: 
 

Det finns mycket forskning som visar att ju större barngrupp det är till exempel              
desto sämre är det för barnen i deras utveckling socialt, det blir för många              
relationer de ska hålla till varandra och till vuxna beroende på hur många det är.               
Det är bä�re med liten barngrupp... Viktigt att försöka dela upp i mindre grupper              
också över dagen, så a� alla barnen ska få chansen a� prata och få ta plats. 

 
Detta kan tolkas som att pedagogen vill bygga upp en trygghet för barn med samsspelssvårigheter.               
Det här skapar ett förtroende och att barnet vet att den vuxne finns där som stöd och kan hjälpa vid                    
olika situationer. 
 
De flesta förskollärarna nämner att tydlighet och struktur är viktigt, att det ska vara tydliga regler                
eller att pedagogen själv är tydlig med att visa och förklara vad som gäller. Om det finns struktur                  
med tydliga regler så är det e� sä� a� kunna förebygga konflikter. En förskollärare u�rycker: 
 

Ibland så är det barn som har svårt med samspelet att det fungerar bra med styrda                
aktiviteter men sedan när det blir någon växling när det blir en ny aktivitet, då kan                
det spåra ur, bli en osäkerhet var de ska gå någonstans så man kan hjälpa barnet                
genom a� ha tydlig struktur på dagen så barnet vet vad som gäller. 

 
En del pedagoger anser att ha rutiner, struktur och tydliga regler på förskolan hjälper att skapa                
trygghet samt att förebygga konflikter. Det här bygger även upp ett förtroende och att barnet vet att                 
den vuxne finns där för a� stö�a och hjälpa. 
 
Bemötande, förhållningssä� och samarbete i arbetslaget 
Alla intervjuade förskollärare anser att ett gott samarbete i arbetslaget är viktigt. Två pedagoger ser               
det dock som en utmaning med ett arbetslag på sju personer eftersom det tar tid att lära känna alla på                    
riktigt. Det handlar om att lita på varandra och allas kompetens så att alla gör någonting som gynnar                  
barnens utveckling - att våga släppa på den egna kontrollen. Men en förskollärare menar att man hela                 
tiden också jobbar med sina egna känslor i e� arbetslag. Man är alla olika vilket blir viktigt a� lyfta: 
 

Det är jä�eviktigt att diskutera att ha ett fungerande arbetslag, det är A och O. För                
fungerar inte det och inte kan prata om sina åsikter och tankar då är det ett icke                 
fungerande arbetslag och när man jobbar i sådan här verksamhet med barn och             
människor, så har det så otroligt stor betydelse hur vi fungerar i våra arbetslag.              
Det är svårt i stora arbetslag, ju större arbetslag desto svårare blir det… det              
kommer in nya yngre som har en annan syn överhuvudtaget så är det ju de som                
jobbat jä�elänge. Det är a� prata igenom sådana här saker. 
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Flera av pedagogerna tar upp att de under reflektionstid har möjlighet att diskutera om sådant som                
fungerar bra eller mindre bra i barngruppen och vilka ändringar som kan behöva göras. En pedagog                
betonar a� det blir viktigt a� man pratar ihop sig och gör på liknande sä�: 
 

Absolut, det är jä�eviktigt och det är nästan en förutsä�ning för att det ska gå               
framåt. Det är jä�eviktigt att man pratar ihop sig, kanske får stöd om man tycker               
att det behövs från specialpedagoger och så, som kan ge ett tips och råd. Sen att                
alla försöker a� göra på samma sä�. 

 
En del gånger krävs det a� pedagogerna styr innehållet i leken menar en pedagog: 
 

Sedan när man har lek eller fri lek ute på gården eller inne också då kan man                 
försöka skapa lekgrupper så man styr litegrann som.... i arbetslaget, pedagogerna           
styr var de ska leka med och vilka som leker. För a� hjälpa de här barnen. 

 
Pedagogen syftar till att man måste göra dessa styrningar så att barn med svårigheter får en chans att                  
vara delaktig i barngruppen. 

Samarbeten med vårdnadshavare och yrkesgrupper 
Alla förskollärare som intervjuades berä�ade att de tar hjälp från olika stödteam ifall de anser att det                 
behövs. Det kan vara när de upplever att den egna kompetensen inte räcker till och som en pedagog                  
uttryckte det: “Vi kan också veta precis hur vi ska göra men ibland kan det vara skönt att höra att                    
någon säger det åt en, som säger att den här vägen borde vara bra”. Två av pedagogerna ser också                   
vikten i a� samarbeta med föräldrarna samt andra yrkesgrupper: 
 

Speciellt att man poängterar inför barnet tillsammans med vårdnadshavaren att          
idag har det gå� bra så att de får känna att de får höra något positivt. Men annars                  
det är jä�eviktigt med dagliga kontakten och så... och ibland då blir det ju extra att                
man planerar in något möte eller någonting och pratar. Men med de här barnen              
som är då är det oftast olika team som är inkopplade. Det är specialpedagoger och               
logopeder och allt. 

 
Vi pratar såklart med föräldrarna om vi ser att det är något som barnet behöver               
hjälp med. Någonting som att det här fungerar inte så bra i gruppen. Föräldrarna              
måste alltid få reda på hur du är i gruppen, deras barn. Kan det vara någonting                
som vi kan hjälpas åt tillsammans med, vad kan det bero på. Kanske de vet redan.                
Så det är alltid e� samspel mellan personal och föräldrar och barn. 

 
Det man kan tolka som informanterna menar är genom att ha ett bra samarbete med föräldrarna kan                 
man då använda deras kunskaper om barnet som då ökar chansen för ett lyckat arbete kring barnet                 
på förskolan. Om föräldrarnas kunskaper inte skulle räcka till är det viktigt enligt några av               
pedagogerna att ta hjälp av till exempel en specialpedagog för att få handledning. Dock anser en                
pedagog att det kan räcka med att prata med någon annan pedagog i arbetslaget eller någon på                 
förskolan eftersom deras egna kunskaper oftast räcker. 
 
En av förskollärarna pratade lite mer om barn med diagnoser och hur vissa barn kan behöva få                 
medicinsk hjälp: “Inom förskolan är det väldigt sällsynt att man ställer en diagnos. Det är sådant vi                 
ser bara. Specialteamet får komma, är det språk då till exempel så får man mötas upp och träffas. Men                   
det är inte förens de kommer till skolan det blir medicinsk hjälp, tyvärr”.  
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Det kan förstås som att de svårigheter som barnen upplever blir bara sådant som förskollärarna kan                
anta att de har en problematik med. En annan pedagog förklarar att: “När man märker att något barn                  
hamnar mycket i bråk eller att man märker att det inte fungerar socialt då blir det ofta att man                   
kopplar in en specialpedagog och därigenom kan det bli allt från barnpsykolog till logoped till... så                
det blir väldigt mycket olika möten”. 
 
En förskollärare som jobbar med de yngre barnen berä�ar att samarbetet med föräldrarna var bä�re               
förr, att de då gjorde mer aktiviteter tillsammans. Pedagogen menar att idag är det vid inskolningen                
och på “Lucia” som de träffar föräldrarna långa stunder. Därför anser förskolläraren att det är extra                
viktigt att vara väldigt tydlig på inskolningen med all information. Exempelvis att uppföljningssamtal             
sker ungefär en månad efter inskolningen, om hur de jobbar i verksamheten och att det är fritt fram                  
att ställa vilka frågor de vill samt att det är bara att vända sig till vem som helst av pedagogerna i                     
arbetslaget i fall de undrar över någonting. Förskolläraren fortsä�er: 

 
Sedan har det blivit en stor fördel vi har ju få� mobiltelefoner nu och det har vi inte                  
haft förut. Så nu ibland om det är någon som är orolig, om någon har varit ledsen, då                  
kan de skicka ett sms till oss och då kan vi säga ”nu går det bra, för nu leker de”. Ofta                     
vet föräldrarna a� det går ju över men då får de ju bekräftelse på en gång.  
Så vi försöker att ha bra föräldrakontakt med föräldrarna när de ställer frågor och              
allting  

 
Detta kan förstås som att förskolläraren förstår föräldrars oro kring barnet och kan sättas in i dess                 
situation. Med mobiltelefon som hjälpmedel så kan det bidra till tryggare föräldrar och bättre              
kommunikation med vårdnadshavare.  
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Diskussion 
Syftet med vår studie har varit att undersöka förskollärares erfarenheter och uppfattningar av arbetet              
med att inkludera barn med samspelssvårigheter i leken. I följande avsnitt kommer resultatet att              
tolkas samt slutsatser dras genom att resultatet kopplas till samband och mönster från den tidigare               
forskningen. Där våra forskningsfrågor har varit i fokus: 
 

● Hur beskriver förskollärarna a� samspelssvårigheter u�rycks i barngruppen? 
 

● Vilka arbetssä� uppfattar förskollärarna vara de mest effektiva i arbetet med barn som visar              
samspelssvårigheter? 

Pedagogernas uppfattningar av barn med samspelssvårigheter 
Varför en del barn har svårt med samspelet kan bero på många olika saker. Vad vi kan se från                   
resultatet är att några av pedagogerna tror det beror på att barnen inte förstår innebörden av vad                 
kompisen vill, de kan inte läsa av signaler som andra sänder när de vill leka. Mycket tyder på att det                    
hänger samman med de leksignaler som Gregory Bateson (1976) (Knutsdotter Olofsson, 2003)            
formulerat för att beskriva de kriterier som krävs för att kunna leka tillsammans med andra barn. Om                 
barnet inte har kunskaper om vad dessa leksignaler innebär så kan barnet få problem med sina                
kamratrelationer även senare i livet (Folkman & Svedin, 2003; Knutsdotter Olofsson, 2003;            
Socialstyrelsen, 2010). 
 
En annan uppfattning förskollärarna har är att barn som inte utvecklat sitt språk kan få svårigheter                
med samspelet. Om man inte har språket kan det bli svårt att förstå att det som sker i leken är på                     
låtsas (Knutsdotter Olofsson, 2003). Flera av pedagogerna menade dock att det har att göra med att                
barnen är väldigt små innan de utvecklat något språk men att barnen kan visa med sitt kroppsspråk                 
vad de vill och menar, precis som Engdahl (2011) beskriver det. En pedagog förklarade att när barnen                 
visar märker man tydligt om det andra barnet förstår signalen eller inte. När barn leker kliver de i och                   
ur roller (Knutsdotter Olofsson, 2003). Men om det är mycket som händer runt om så kan det för ett                   
barn med språksvårigheter vara svårt a� hänga med (Ne�elbladt & Reuterskiöld Wagner, 2010). 
 
Förskollärarna i studien påvisar att det finns två utmärkande beteendedrag i beskrivningen av barn              
med samspelssvårigheter vilket liknar det Socialstyrelsen (2010) och Knutsdotter Olofsson (2003)           
skriver om. Det som framgår i resultatet är att flera av förskollärarna, liksom det Socialstyrelsen               
(2010) menar är att man upptäcker de utåtagerande barnen i första hand. De beskrivs som svåra att                 
hantera och avläsa eftersom de kräver tålamod och tid. Barnen agerar fysiskt med knuffar och slag                
när de försöker ta kontakt med andra barn. De inåtvända barnen beskrivs av förskollärarna som,               
liksom det Knutsdotter Olofsson (2003) skriver, tysta, blyga, tillbakadragna med sämre självkänsla.            
De håller sig på avstånd eftersom de andra barnen kan komma för nära. Det framkommer från den                 
tidigare forskningen att dessa lekbeteenden kännetecknas av negativ karaktär (Coelho et. al, 2017).             
Pedagogerna upplever att de har svårare att upptäcka dessa barn samt att de inte hinner arbeta med                 
dem i lika stor utsträckning. 
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Hinder för barn med samspelssvårigheter 
Varför pedagogerna anser att utåtagerande barn är lä�are att upptäcka kan ha att göra med deras                
förväntningar på dessa barn (Socialstyrelsen, 2010). Om man hela tiden förväntar sig att ett barn ska                
starta en konflikt kan det ha en negativ påverkan på barnet då det kan förstärka eller rent av trigga                   
barnet till att inte bryta ett sådant beteendemönster (a.a.). En pedagog förklarade att dessa barn har en                 
tendens att förstöra för de andra barnen vilket skapar en rädsla i leken. Barnen stör harmonin i leken                  
med maktkamp och ojämlikhet vilket kan resultera i att barnet inte blir önskvärd i leken (Knutsdotter                
Olofsson, 2003). 
 
Det finns barn som tycker det är för mycket som händer i leken vilket gör det svårt för dem att närma                     
sig andra barn. (Folkman & Svedin, 2003). Leken kan uppfattas som oenig, fylld med kamp och                
vansinne (Knutsdotter Olofsson 2003). Detta kan resultera i att vissa barn väljer att leka själv (Bruce,                
2010) vilket förskollärarna tycker att man får göra. Ibland kan man vilja vara själv för att bearbeta sina                  
egna tankar, bestämma själv och ta en paus från de krav som ställs i den gemensamma leken (a.a.).                  
Det kan dock finnas en risk att dessa barn hamnar i den yttre cirkeln (Kalliala, 2014) och det blir svårt                    
för dem att ta sig in i leken på egen hand. Vi uppfattade en oro hos samtliga förskollärare då de                    
uppgav att de inte hinner se eller arbeta med dessa barn i lika stor utsträckning som de kanske hade                   
önskat. Vi kan dock inte se att pedagogernas synsä� har något samband med det Kalliala (2014) tar                 
upp om att det finns en chans att de hamnar utanför de vuxnas uppmärksamhet om de inte själv är                   
aktiv i leken. En pedagog anser att dessa barn har lika stora problem som utåtagerande barn och att                  
de kan få stora problem senare i livet som när de börjar i skolan. 
 
Det framkommer i resultatet att ett barn som upplever att han eller hon misslyckats flera gånger drar                 
sig undan leken eftersom de inte vågar delta, de upplever att de inte har något att tillföra. Folkman                  
och Svedin (2003) lyfter att man måste ha en tro på sig själv, att man har någonting att ge för att ingå i                       
ett samspel. En pedagog anser att det är viktigt att uppmuntra dessa barn med positiv bekräftelse                
vilket även framkommer av Socialstyrelsen (2010) och Öhman (2003) som betydelsefullt för barnens             
utveckling och sociala kompetens. Det pedagogen menar är att man måste finnas nära och hjälpa               
barnet att sä�a ord på känslor samt försöka framhäva det som barnet gör bra eller är bra på. Genom                   
positiva utmaningar menar pedagogen a� det stärker barnets självkänsla. 
 
En pedagog förklarade att barn med språkliga svårigheter söker sig till varandra, de tycks hitta en                
gemenskap som leder till lek. Socialstyrelsen (2010) menar att detta även gäller uteslutna barn samt               
barn med beteendeproblem som Socialstyrelsen (2010) beksriver som när barn upprepat bryter mot             
de regler som finns eller förväntningar som finns i miljön kan man kalla det beteendet för ett                 
beteendeproblem. Det kan dock medföra en risk när barn i liknande situationer söker sig till varandra                
eftersom det inte medför någon ömsesidig kamratrelation vilket kan skapa problem för barnen när de               
blir äldre (a.a.). Pedagogen förklarade att när dessa barn söker sig till varandra så blir det oftast bara                  
en lek vid sidan om, där var och en leker för sig själv. 
 
När ett barn uppvisar svårigheter med samspelet där man ser att de har problem att läsa av signaler                  
och koder kan man dela in dem med yngre barn förklarade en pedagog. Bland de yngre barnen är det                   
inte lika många avancerade regler vilket kan bidra till att barnet får en känsla av att kunna behärska                  
leken. Det kanske blir lä�are för barnet att identifiera sig med dessa barn och leken menade                
pedagogen. Detta kan dock bli ett hinder för barnet eftersom då har inte barnet självt valt vem de ska                   
leka med vilket Kalliala (2014) poängterar, som har betydelse för barnets upplevelse av leken. Även               
Öhman (2011) menar a� lekar och aktiviteter som vuxna styrt ihop ses inte som lek av barn. 
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Barnets sätt att kommunicera 
Flera av pedagogerna menar att genom att visa vad man vill så sänder det signaler både till                 
personalen och till andra barn som i sin tur förstår barnets vilja. Engdahl (2011) menar att barnen                 
delar en lekglädje med hjälp av små kontaktmedel såsom att visa med kroppsspråket och söka               
ögonkontakt, så det är inte nödvändigt för små barn att kunna kommunicera verbalt för att skapa                
förståelse och samspel tillägger förfa�aren.  
 
En pedagog menar dock att en del barn som inte har utvecklat det verbala språket än kan komma för                   
nära andra barn, vilket då inte alltid uppskattas av andra som kan känna sig pressad och trängd.                 
Några av pedagogerna anser att i början när barnet är yngre är de mer fysiska när de söker kontakt                   
med andra barn då dem till exempel tar saker av varandra eller knuffas. Sedan när de blir äldre har                   
de oftast utvecklat språket och på så sä� kan de förstå varandra bä�re och därmed avleda konflikter                 
själva. Det är som Bruce (2010) skriver, att i samspel med andra barn i leken utvecklas språkförmågan                 
som i sin tur stimulerar lekutvecklingen och blir en inträdesbilje� till lek och gemenskap med andra                
barn. 
 
Många av pedagogerna anser att åldern har stor betydelse och barnets mognad för de menar att det är                  
det som avgör om de kan kommunicera eller reda ut en konflikt själv. En av pedagogerna förklarar                 
att det är viktigt att finnas nära som pedagog med de yngre barnen för att avleda och hjälpa till ifall                    
en konflikt skulle uppstå. Dels för att de inte har språket men också för att de ofta tänker utifrån sig                    
själv. En annan pedagog förklarar barnen som ”jag centrerad”, då barnet sä�er sig själv i första hand                 
och ser endast utifrån sig själv samt sitt eget perspektiv. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barnet                
uttalar sig på det språk som är tillgängligt för det barnet. Förfa�aren nämner begreppen ”lekspråk”               
och ”talspråk” där det förstnämnda till en början är mer påtagligt och att ”lekspråket” blir mer                
korrekt och mångsidigt än ”talspråket” eftersom barnet omvandlar handlingar till ord och ord till              
handlingar. När barn leker rollekar har de ett mer varierat språk med ett större ordförråd. De talar                 
ofta för att delge sina kompisar information om vad som händer och sker samt för att lösa problem                  
(a.a.). 
 
Konflikter tar vanligen vid när barnen inte förstår varandra eller kan göra sig själv förstådd menar                
flera av pedagogerna. En av pedagogerna menar att konflikter i sin tur kan leda till utanförskap. Ett                 
barn som ofta är i konflikter får en låg status bland sina kompisar. Det är ingen som vill leka med                    
någon som startar konflikter hela tiden. Samma pedagog menar att konflikterna kan uppstå för att               
barnet inte har språket och saknar förmågan att kunna uttrycka det barnet vill. Kalliala (2014) anser                
att det vanligaste i förskolan är problemlösning, när barn leker med varandra så hamnar de ofta i en                  
konflikt. För att lösa konflikterna krävs det att barnen är överens med lekreglerna i samspelet. Bruce                
(2010) tillägger att när missförstånd och konflikter utvecklas i leken så har språket en betydande roll                
eftersom det hjälper barnet a� lösa konflikten och även a� förebygga så det inte blir konflikter. 
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Förebyggande arbetssätt genom känslor och empati 
Resultatet tyder på att tidsbrist är en av de största utmaningarna pedagoger upplever i arbetet med                
att stödja barn som har utåtagerande beteenden. Det framkommer från Socialstyrelsen (2010) att dessa              
barn kan ha svårigheter att reglera sina känslor. Detta kan kräva stö�ning och en pedagog förklarade                
att barn med inåtvända eller utåtagerande beteenden behöver just olika stö�ning. Det här sker i form                
av positiv uppmuntran som i sin tur stärker barnets självkänsla menar flera av pedagogerna. Att de                
på förskolan finns nära, sä�er ord på barnens känslor och bekräftar deras positiva sidor istället för att                 
lägga ner vikt på det negativa som inte fungerar. Coelho et al. (2017) bekräftar vikten av                
professionella vuxna, som har i uppgift att stödja barnen i att utveckla positiva sociala färdigheter och                
vänskapsrelationer, som i sin tur har en stark inverkan på barngruppens acceptans.  
 
Flera av pedagogerna pratade om vikten att vara en bra kompis. En av förskollärarna berä�ade att de                 
läser mycket böcker som just handlar om att vara en bra kompis och förmågan till empati för att                  
stärka alla barnen. Pedagogen menar att det är främjande att man tar hand om varandra, stö�ar och                 
ger uppmuntran för det man gör bra. I leken kan barnen få en större förståelse för någon annans                  
perspektiv eftersom leken ligger nära sammanvävd med empatin (Öhman, 2011). Ett annat sä� att              
arbeta med känslor och empati för andra som förskolan använder sig av är en              
konflikthanteringsmodell. Med den kan de identifiera olika känslor och prata om dem med barnen.              
De�a hjälper till a� reda ut men också förebygga konflikter menar pedagogerna. 
 
Löfdahl (2007) menar att lärarrollen innebär att ha en dialog med barnet, att inspirera, vara en                
förebild och vara aktiv i det individuella barnets utveckling. Förfa�aren förklarar att förskolans             
verksamhet koncentrerar sig på barnets utveckling av normer, värden och på barnets inflytande. En              
pedagog förklarade att det är viktigt att barnen får både se visuellt och prata verbalt om känslor men                  
också att kunna sä�a sig in i ett annat barns känslor. Folkman och Svedin (2003) beskriver att ett barn                   
som har mycket olika erfarenheter som de inte vet hur de ska hantera eller bearbeta bär på flera olika                   
känslor inom sig vilket kan göra det svårt att leka. Det här kan resultera i att barnet uttrycker sina                   
känslor på ett sä� som är obegripligt för omgivningen att förstå och kan ha ett samband med                 
pedagogernas uppfattning om barn som är rädd för andra barn då dessa kanske uttrycker sina               
känslor genom aggressivt utåtagerande beteenden. Öhman (2011) betonar att vid dessa tillfällen gäller             
det att inte ta ur barnet ur leken och leka enskilt, eftersom det annars finns risk att barnet aldrig får                    
någon möjlighet till a� utveckla sin lekkompetens eller empati för andra. 

Förebyggande arbetssätt med barngruppen 
Flera av pedagogerna tycker att man måste se över den stora barngruppen man har och se vilka barn                  
som går ihop och inte, för att då sä�a ihop en grupp där barnen får mest utbyte av varandra. Alla                    
pedagogerna tycker det är viktigt att skapa mindre barngrupper när de ska göra planerade              
aktiviteter, för att alla barn ska få synas och höras. Detta kan tolkas som att de tycker det är det bästa                     
för barnen och även att det skapar trygghet. Här kommer pedagogers arbetssä� att spela stor roll då                 
det framkommer från Broberg m.fl. (2012) att pedagogerna är mycket viktiga för att knyta an barnet.                
De är förutsä�ningarna för att samspelet mellan barnen ska fungera samt mellan barnet och              
pedagogen. Förfa�arna framhåller att det är betydelsefullt att pedagogerna på förskolan använder            
sina professionella kunskaper till barnet genom a� stimulera lärande på olika sä� genom leken. 
 
Flera av förskollärarna anser att det kan finnas barn med samspelssvårigheter i varje barngrupp och               
att pedagoger måste visa på en förmåga att se på barns samspelssvårigheter ur ett brett perspektiv                
och ur flera synvinklar. De menar vidare att vilken gruppstorlek som är bäst varier från fall till fall                  
eftersom förutsä�ningarna ser olika ut. Folkman och Svedin (2003) tillägger att vissa barn behöver              

27 



 

stöd från de vuxna för att hitta ro för att leka, speciellt barn med samspelssvårigheter kan behöva en                  
nära relation till en pedagog för att det sociala samspelet ska kunna växa. För att skapa lekro bland                  
barnen är det pedagogens uppgift att påbörja leken, hålla ihop den och värna om barnens intresse och                 
koncentration. Den här närvaron i leken av en vuxen blir som ”lekens skyddande hölje” (a.a.). Från                
resultatet uppfattade vi att ett sä� att skapa lekro bland barnen var att man som pedagog är i samma                   
rum som barnen leker i. Av att bara sitta där och uppfatta vad som utspelar sig bland barnen gör det                    
möjligt att förebygga konflikter och utanförskap. Även Öhman (2003) tillägger att pedagoger som             
visar att de finns nära, ser och bekräftar, tar hand om och skyddar ger barn med svårigheter möjlighet                  
a� ge sig ut i lekens värld. 
 
Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att hjälpa barnet att hitta en kompis på förskolan för att varje                  
barn ska få känna att de har en kompis som väntar på en, vilket betyder mycket för varje barn                   
(Folkman och Svedin, 2003). Detta kan underlä�a för barnen genom gruppstärkande lekar som en              
pedagog förklarade att de jobbar mycket med. Detta bjuder in alla barn till lek och kan stärka den                  
sociala upplevelsen.  
 
Något vi kan se från resultatet är att alla pedagoger försöker arbeta med inkludering genom att                
barnen hela tiden ska vara i interaktion med andra, antingen i stor grupp vid fri lek eller vid                  
planerade aktiviteter med en mindre barngrupp. Barn vill vara och leka tillsammans utifrån             
gemensamma erfarenheter och upplevelser. Barn tycker om att lära av varandra (Vygotskij, 1995)             
vilket vi ser a� pedagogerna har i åtanke när de delger sina uppfa�ningar. 

Vikten av samarbete i arbetslaget med vårdnadshavare och andra 
yrkesgrupper 
Det framkommer i resultatet att när pedagogerna uppmärksammat att ett barn visar svårigheter i              
samspel med andra så diskuterar och reflekterar de i första hand med varandra i arbetslaget.               
Arbetslaget benämns av alla informanter som väldigt viktigt för att arbetet med barnen och              
barngruppen ska fungera. Det beskrivs som att en god kommunikation och relation dem emellan är               
betydelsefullt. Något vi dock uppfattade från resultatet var att en del av pedagogerna såg en               
utmaning i att arbeta i ett stort arbetslag med många kollegor. Det blir svårt att lära känna varandra                  
och sedan ska man kunna lita på allas kompetens och pedagogiska arbete. Det framkom även att det                 
är viktigt med samsyn så att alla arbetar mot samma mål. Vid reflektionstid kan pedagogerna på                
förskolan diskutera om sådant som fungerar bra eller mindre bra i barngruppen och vilka ändringar               
som kan behöva göras. 
 
En pedagog resonerade lite mer kring barn med diagnoser och hur vissa barn kan vara i behov av att                   
få medicinsk hjälp. Pedagogen menar att inom förskolan är det mycket ovanligt att man ställer en                
diagnos, det är bara något personalen ser. Är det ett barn som till exempel har språksvårigheter så                 
kopplas det in ett specialteam. Nettelbladt & Reuterskiöld Wagner (2010) skriver att om det till               
exempel handlar om en språksvårigheter så uppmärksammar antingen föräldrarna eller pedagogerna           
barnets svårigheter och söker därefter hjälp. Det kan till exempel vara av specialpedagoger,             
barnpsykologer eller logopeder för fortsatt utredning av barnet. En annan pedagog förklarar att när              
vissa barn hamnar i bråk väldigt ofta eller att det sociala samspelet inte fungerar tar förskolan hjälp av                  
någon utifrån som till exempel en specialpedagog. Jakobsson och Lundgren (2013) tillägger att målet              
med samarbetet bland olika yrkesgrupper bör delas på ansvaret kring barnet. Det är även viktigt för                
samverkans kvalitét mellan olika yrkesgrupper att relationerna fungerar bra och att ha tillit samt              
respekt för varandras olika yrkeskompetenser. Flera av pedagogerna lyfter att man inte ska vara rädd               
för att söka hjälp när man känner att den egna kompetensen inte räcker till. Man kan få bra stöd, tips                    
och råd förklarade en pedagog.  
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Det man dock inte får glömma är att ibland räcker arbetslagets kompetenser gott och väl. En pedagog                 
förklarade att det är en styrka förskolan har, att de är så många att det nästan alltid finns någon på                    
förskolan a� få hjälp av eller söka stöd hos.  
 
Resultatet i vår studie visar också att alla pedagoger vi intervjuade tycker att samarbetet med               
föräldrarna är väldigt viktigt. Samarbetet mellan pedagoger och föräldrar är en betydelsefull del för              
att lägga en bra grund i arbetet för barn med samspelssvårigheter. Flera av förskollärarna menar, har                
man ett bra samarbete med föräldrarna kan man då använda deras kunskaper om barnet som då ökar                 
möjligheten för ett lyckat arbete kring barnet på förskolan. Om föräldrarnas kunskaper inte skulle              
räcka till är det viktigt enligt några av pedagogerna att ta hjälp av till exempel en specialpedagog för                  
att få handledning. Som Sandberg och Vuorinen (2007) menar att samarbetet mellan förskolan och              
hemmet gör det möjligt att få en helhetsbild av hur barnet mår och barnets utveckling, som då blir                  
grundläggande för förskolan som då kan arbeta vidare med barnets lärande i verksamheten.             
Förfa�arna menar vidare att det dagliga mötet i tamburen vid lämning och hämtning är ett personligt                
möte och att till exempel ett officiellt möte kan vara ett utvecklingssamtal eller föräldramöte.              
Alasuutari och Markström (2011) anser att mellan förskolan och vårdnadshavare vid föräldramöten            
kan goda relationer utvecklas och bli bä�re. Tallberg-Broman (2013) skriver att vårdnadshavare idag             
är mer delaktiga i förskolan, som i den dagliga kontakten i tamburen och som vid utvecklingssamtal.                
Föräldrarna kan då fråga personalen kring sina funderingar och synpunkter om barnet. 
 
Vi upplevde inte att någon förskollärare i studien anser att barnet äger problemet, utan att det är                 
förskolan och de arbetssätt de använder sig av som behöver ses över om ett barn uppvisar svårigheter                 
med samspelet. I inledningen togs det upp att vi tidigare upplevt en svårighet att motivera barn med                 
samspelssvårigheter till att vara med och bli en del av gemenskapen i barngruppen. Efter vi gjort                
denna studie har vi fått en större förståelse för andra pedagogers perspektiv och deras oro över att                 
hinna se, höra och bekräfta alla barn vilket kan motverkas av att få hjälp av andra i sitt arbetslag.  
 
De stora barngrupperna som pedagogerna i studien beskriver ställer en utmaning på alla pedagoger i               
förskolan i och med att kvaliteten inte kan säkerställas. Detta medför svårigheter i att stödja det                
enskilda barnets sociala utveckling samt barn som uppvisar samspelssvårigheter. Därför bör           
pedagoger vara medveten om att dessa barn är mer beroende av förståelse och hjälp än andra barn                 
(Socialstyrelsen, 2010). Det blir viktigt att pedagoger prioriterar att avsä�a tid och planera in leken i                
verksamheten för att kunna ge stöd så att barnen får möjlighet till att träna sin sociala förmåga,                 
särskilt för de barn som har svårt att förstå de leksignaler och lekregler som är grundläggande för att                  
kunna leka. 
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Slutsatser 
Här kommer vi att redogöra slutsatserna av vår studie samt presentera och framföra en kort               
sammanfattning av resultatet. 
 
De slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning är att förskollärarna konstaterar att det finns två                
utmärkande beteendedrag i beskrivningen av barn med samspelssvårigheter. De utåtagerande barnen           
beskrivs som svåra att hantera och avläsa eftersom de kräver tålamod och tid. De barnen agerar                
fysiskt med knuffar och slag när de försöker ta kontakt med andra barn. De inåtvända barnen                
beskrivs av förskollärarna som blyga och tysta. De utåtagerande barnen hamnar ofta i konflikter              
eftersom en del barn har svårt med att kommunicera med andra barn. Konflikter uppstår ofta när                
barnen inte förstår andra eller kan göra sig själv förstådda. Åldern och barnets mognad är ofta det                 
som avgör om de kan kommunicera och reda ut konflikter själva. Det är viktigt att vuxna finns nära                  
de yngre barnen för att avleda och hjälpa till vid konflikter då de dels inte har språket men också för                    
a� de tänker utifrån sig själv hela tiden. 
 
Vi konstaterar utifrån resultatet att det kan finnas barn med samspelssvårigheter i varje barngrupp              
och att förskollärare måste visa på en förmåga att se på barns samspelssvårigheter ur ett brett                
perspektiv och ur flera synsä�. Det är viktigt att arbeta förebyggande med barngruppen för att               
inkludera barnen med svårigheter i leken. Detta kan göras genom att planera aktiviteter, där det är                
färre barn i gruppen. Pedagogen ska finnas nära, sä�a ord på barnens känslor och bekräfta deras                
positiva sidor istället för att lägga ner vikt på det negativa som inte fungerar. Även försöka göra                 
positiva utmaningar till barnen så de får bä�re självkänsla. Förskolan använder en            
konflikthanteringsmodell, utifrån den kan pedagoger prata med barnen om olika känslor. Pedagoger            
utgår ifrån sagor, rollspel och drama för att beskriva hur en bra kompis ska vara och för att utveckla                   
barn förståelse för andra människor. 
 
Ytterligare en viktig slutsats som vi har kommit fram till är att alla pedagoger i studien tycker att ett                   
bra samarbete inom arbetslaget och med föräldrarna är A och O. Flera av pedagogerna menar att                
genom att ha ett bra samarbete med föräldrarna kan man då använda deras kunskap om barnet som                 
då ökar chansen för ett lyckat arbete kring barnet på förskolan. Men om föräldrarnas kunskaper inte                
skulle räcka till är det viktigt enligt flera av pedagogerna att ta hjälp av någon annan yrkesgrupp för                  
att få handledning. Alla förskollärare tycker även att ett bra samarbete i arbetslaget är otroligt viktigt,                
då i det här fallet är ett stort arbetslag med många personer inkluderande. De menar att det handlar                  
om att lita på varandra och allas kompetens, så alla bidrar till någonting som gynnar barnets                
utveckling. 
 
Slutligen någonting vi upptäckte utifrån studien vi gjorde var att ingen av pedagogerna nämnde              
någonting om hur innemiljön kan underlä�a storleken på barngrupperna samt vilken betydelse den             
har för barnets sociala utveckling. Inte heller hur man kan använda de olika miljöerna genom att dela                 
in i mindre barngrupper för att på så sä� bidra till lugnare och tryggare förhållanden för barnen.                 
Eftersom den här förskolan har så pass bra och stora miljöer så var det förvånande över att ingen av                   
dem tog upp någonting om det. 
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Framtida studier 
Syftet med studien var att få fördjupad förståelse av hur förskollärare i förskolan jobbar med att                
inkludera barn som har samspelssvårigheter i leken. Det som bland annat framkommer i studien är               
att förskollärare visar en förmåga att se barns svårigheter i leken ur ett brett perspektiv och ur flera                  
olika synvinklar. I studien valde vi att göra inter vjuer eftersom förskollärarnas erfarenheter och              
uppfattningar var det intressanta. Ett hinder med att intervjua som ett insamlingsverktyg av             
information kan vara att det egentligen inte säger så mycket om hur det ser ut i verksamheten (Ahrne                  
& Svensson, 2015). 
 
Om vi skulle göra en ytterligare studie skulle det vara intressant att jämföra arbetssä�, metoder och                
förhållningssä� som förskollärarna beskriver genom att både utgå ifrån observationer och intervjuer            
av verksamheten under en längre tid. Løkken och Søbstad (1995) tillägger att göra observationer och               
intervjuer är viktigt för att få förståelse av kunskaper om barnet, om vilka de är samt hur de fungerar,                   
eftersom den förståelsen påverkar hur vi förhåller oss i samspelet till barnet. 
 
Vi upplever att vi nu har få� mer lärdomar och är mer förberedda på hur det kan se ut i förskolans                     
verksamhet som vi ska arbeta i framöver. Även hur vi tillsammans med arbetslaget kan tänka och                
arbeta med att stödja barn i samspelet. Vi i arbetslaget kan utveckla ett förebyggande pedagogiskt               
arbetssä� och hitta verktyg för att inkludera barn som har samspelssvårigheter i leken. Vi hoppas att                
vi våra framtida arbetslag kan skapa goda relationer så att samarbetet fungerar bra samt att vi då                 
också lyckas skapa goda förutsä�ningar för barnets lärande och utveckling. 
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Bilaga 1 

Missiv till förskolechef 
  

Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter från Mittuniversitet, Sundsvall som just nu skriver vårt examensarbete             
där vi fokuserar på att skriva om barn med sociala svårigheter. Vår inriktning handlar om att                
undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring arbetet med att inkludera barn med            
samspelssvårigheter i leken. 
 
Vi tar nu kontakt med Dig i förhoppning om att få genomföra en eller flera intervjuer med                 
förskollärare på Din förskola angående deras åsikter och synpunkter kring ämnet. Deltagandet är             
frivilligt och de kan närsomhelst välja att avsluta sitt deltagande. Intervjun kommer att genomföras              
med oss båda och vi ser helst att intervjun spelas in med förskollärarnas samtycke. All data kommer                 
att behandlas i utbildningssyfte och raderas efter examensarbetets bedömning. Förskolan och de            
förskollärare som väljer att delta kommer vara anonyma i studien. 
 
En av oss kommer att höra av oss till Dig inom kort för få bekräftelse på att få genomföra intervjuerna                    
på Din förskola. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Louise Rodin 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
E-mail: loro1503@student.miun.se 
Telefon: +46 702 815 366 
 
Anna-Karin Detlefsen 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
E-mail: ande1500@student.miun.se 
Telefon: +46 725 658 155 
 
Handledare: Ulrika Gidlund 
E-mail: ulrika.gidlund@miun.se 
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Missiv till förskollärare 
  

Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter från Mittuniversitet, Sundsvall som just nu skriver vårt examensarbete             
där vi fokuserar på att skriva om barn med sociala svårigheter. Vår inriktning handlar om att                
undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring arbetet med att inkludera barn med            
samspelssvårigheter i leken. 
 
Vi tar nu kontakt med Dig i förhoppning om att få genomföra en intervju med Dig angående Dina                  
åsikter och synpunkter kring ämnet. Vi har förberett intervjufrågor utifrån en intervjuguide där just              
dina uppfattningar blir centrala under samtalets gång. Vi hoppas att just du vill och har möjlighet till                 
att avsätta cirka 30–40 minuter för att hjälpa oss vidare i vår studie. 
 
Deltagandet är frivilligt och Du kan närsomhelst välja att avsluta Ditt deltagande. Intervjun kommer              
att genomföras med oss båda och vi ser helst att intervjun spelas in, om du ger samtycke till det. Du                    
kommer att vara anonym i vårt arbete och all data kommer endast att behandlas i utbildningssyfte.                
Efter examensarbetets bedömning kommer all data att raderas. 
 
En av oss kommer att höra av sig till Dig inom kort för få bekräftelse på Ditt deltagande. Vi kommer                    
gemensamt överens om en tid för intervjutillfället. Om ni har några frågor eller funderingar är ni                
välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer information. 
 
Hoppas vi ses! 
Med vänlig hälsning  
  
Louise Rodin 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
E-mail: loro1503@student.miun.se 
Telefon: +46 702 815 366 
  
Anna-Karin Detlefsen 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
E-mail: ande1500@student.miun.se 
Telefon: +46 725 658 155 
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Bilaga 2 

 Intervjufrågor 
  
1.     Berätta vad begreppet ”Barns sociala samspel” betyder för dig. 
2.     På vilka sätt tror du att barngruppen gynnar det enskilda barnets sociala utveckling? 
3.     Hur arbetar ni förebyggande med barngruppen kring samspel? 
4.     Tror du att kommunikation har betydelse för barnens samspel? Förklara. 
5.     Hur skulle du beskriva ett barn som har svårigheter med samspelet? 
6.     Hur kan du se att barnet har de här svårigheterna? 
7.     Vad tror du att de här svårigheterna kan bero på? 
8.     På vilka sätt kan du som pedagog stödja de här barnen? 
9.     Barn med sociala svårigheter kan agera väldigt olika, en del är inåtvända, andra utåtagerande, 
kan man upptäcka dessa i lika stor utsträckning? 
10.   På vilka sätt kan man som pedagog inkludera dessa barn i leken, där de får en tendens att hamna 
utanför? 
11.   Hur kan man som förskollärare och arbetslag hantera barn med samspelssvårigheter och hur kan 
man inkludera dem i barngruppen?  (Arbetssätt, samsyn) 
12.   Hur ser samarbetet med föräldrarna ut? 
13.   Tar din förskola och ditt arbetslag stöd av andra yrkesgrupper? 
14.   Kan du beskriva en situation där det kan förekomma? 
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