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Abstrakt 
Tanken med vår undersökning var att ta reda på hur pedagogers uppfattningar 

såg ut när det handlar om vilket stöd de ger till barn som har svårt att leka eller 

har svårt att förstå lekens olika lekkoder. Studien bygger på en kvalitativ 

forskningsmetod, där vi valde att använda oss av icke-deltagande observationer 

och semistrukturerade intervjuer. För att få ett underlag till intervjuerna var vi 

ute på tre olika förskolor för att observera under tre förmiddagar. Vi intervjuade 

därefter fem pedagoger med olika utbildningar, samtliga intervjuer skedde 

enskilt. Intervjuerna valde vi att spela in och sedan transkribera för att få en mer 

överskådlig syn av det pedagogerna sagt. Resultatet i studien visar på att man 

som pedagog bör arbeta med att hitta en balans mellan hur man på ett stödjande 

sätt kan delta i barnens lek eller inte. Det framkom även i resultatet att när 

pedagogerna kände att deras egna stöd till barnen inte räckte till, så fanns det 

hjälp och resurser utifrån som man kan ta till. Något annat som utmärkte sig i 

resultatet var de olika utmaningarna om tid och stora barngrupper, som 

pedagogerna dagligen stöter på i verksamheten. Därmed påverkar det 

pedagogernas arbete med att stödja barnen i deras lek men även introduktionen 

var en grundläggande aspekt för att få med barnen som har svårt att leka i 

aktiviteterna på förskolan. 

 

Nyckelord: Barns lek, behov, delaktighet, förskola, pedagogers stöd, 

verksamhet.   
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 Inledning  
Alla barn föds med ett grobart frö av lek inom sig. Det ligger där och väntar 

inom barnet som en möjlighet att utveckla. Hur detta frö ska komma att 

gro, beror på hur vi planterar det (Öhman, s.89, 2003).  

 

Lek är en viktig del i barnets liv och har en stor betydelse för barnets lärande 

och utveckling. Jensen och Harvard (2009), belyser att leken är en viktig aspekt 

för barnen och deras utveckling, att barnen i lekens värld lär sig att skapa den 

sociala kompetens som behövs. Barnet utvecklar även sin självtillit och lär känna 

sig själv i leken. Leken är också en viktig aspekt eftersom barnet socialiseras av 

den. I barnens lek ges också de vuxna en möjlighet att lära sig mycket om barnet 

genom att ibland endast observera det lekande barnet. Jensen och Harvard 

betonar att man genom det kan upptäcka att alla barn inte kan konsten att leka, 

och att de ofta har svårt att delta i en lek tillsammans med andra barn. 

Turtagning, ömsesidighet och samförstånd är några av de sociala regler som lek 

kräver, och då vissa barn inte kan dessa lekregler är det därför viktigt att en 

pedagog finns närvarande som stöd i leken (Jensen & Harvard, 2009).  

 

Skolverket (2011) belyser att varje enskilt barn ska få stöd och även stimulans i 

sin egna sociala utveckling och att de vuxna ska samspela med barn som har 

svårt att leka. Wallerstedt och Pramling (2012) lyfter i sin studie att det är viktigt 

att pedagoger ger barnen de rätta verktygen för att ge barnen erfarenheter till 

att leka och även att utvecklas i leken. Att vara den stödjande pedagogen med 

de rätta verktygen i barns utveckling innebär att vilja hjälpa barnet, kunna 

lyssna till det, vara lyhörd för de olika behoven och respektera alla olika behov 

(Öhman 2003). Utifrån det enskilda barnets behov så ska förskolan kunna 

erbjuda det stöd som barnet behöver. Barnets utveckling kan berikas med hjälp 

av att få knyta an till en pedagog, och genom den anknytningen kan pedagogen 

ge barnet nya kunskaper. Utifrån anknytningen och relationen som skapas med 

en pedagog får barnet möjlighet att känna sig bekräftad och sedd, något som i 

sin tur kan öka den sociala utvecklingen för barnet (Öhman, 2003). Johansson 

och Pramling Samuelsson (2006) betonar även de, att barn ofta vill bli bekräftad 

och sedd av pedagogerna, och att barnen ofta försöker få pedagogernas 

uppmärksamhet genom att visa upp vad de gjort eller att visa något som de kan. 

Samtidigt belyser författarna också att barn ofta ser pedagoger och lärare som 

en sorts trygghet. Barn tar ofta kontakt med pedagoger och lärare när de behöver 

hjälp med något i en situation som de känner att de inte klarar av att lösa själv 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2006).  

 

Då förskolan lägger grunden till en livslång lärandeprocess och barnets egen 

utveckling så är det viktigt att hjälpa barn i behov av stöd redan under tiden på 

förskolan (Sandberg, 2009). Vår problemställning blir då: Hur kan pedagoger 

arbeta för att stödja barn i deras lek? 
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 Bakgrund 
I detta avsnitt ger vi en bakgrundsbeskrivning av vad tidigare forskare och 

författare säger om det valda område vi väljer att undersöka. En kortare 

beskrivning av innebörden av hur pedagogerna kan stödja barnen i leken, en 

inblick i vad specialpedagogik samt vad ett gott förhållningssätt innebär. 

  

Cugmas (2011) har gjort en kvalitativ studie där hon har utgått från att 

undersöka hur barns olika relationer till pedagogerna ter sig i förskolans 

verksamhet, Cugmas väljer också att observera barns fria lek i verksamheten i 

sin studie. I observationen i den fria leken studerades hur barns kontakt med 

andra kamrater samt vuxna på förskolan såg ut. Cugmas menar att barn lär sig 

mest och bäst när de leker med jämnåriga barn och vuxna i deras närhet. 

Författaren belyser att det i tidigare forskning har framkommit att barn behöver 

en god anknytning till personalen på förskolan för att kunna bli säkra i leken 

själv och tillsammans med andra barn på förskolan. Barnens anknytning till en 

eller ibland fler pedagoger på förskolan är en viktig förutsättning för hur barnet 

vidare ska kunna utvecklas i förskoleverksamheten, men det är även en viktig 

grund för barnens personliga utveckling, deras val av olika typer av lekar, samt 

hur deras kontakt med de andra kamraterna på förskolan utvecklas. Från 

observationerna i studien så får Cugmas fram i resultatet att barnen på 

förskolorna skapar bäst relationer till pedagoger under morgonen eller 

eftermiddagen när barnet ofta är tröttare, och när verksamheten är något 

lugnare än under dagarna. 

   

Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2008) belyser att genom att barnen 

leker imitationslekar och pratar under leken lär sig barnet lättare det sociala 

samspelet och lekreglerna. De betonar vidare att pedagogerna på förskolan 

därför bör vara engagerade i barns lek och uppmuntra barnen till denna lek hela 

dagarna. Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2008) likt Lindqvist 

(2002) betonar att när pedagoger är med i barns lek så känner sig barnen ofta 

mer trygga, då de vet att pedagogen är med på skoj och behöver därför inte 

känna sig osäker på pedagogernas olika vardagliga regler som kan uppstå kring 

barns lek. I en etnografisk studie av Pramling Samuelsson och Johansson (2006) 

visar resultatet på att pedagogernas deltagande är därför en viktig aspekt när 

det gäller barns utveckling och pedagogen kan genom att delta i barnens lek, 

hjälpa till att skapa en länk mellan barnet och dess omvärld. Deras syfte med 

undersökningen var att genom olika observationer belysa hur pedagogerna kan 

ses som viktig del i barnens utveckling för lek och lärande som en dimension.  

  

Osäkra barn leker ofta clown och spexar inför sina kompisar, och får därför 

svårare att komma in i gemensamma lekar. Andra barn kan ha lätt för både 

lekkoder och för leken i sig, men kan uppvisa problem som till exempel att man 

alltför mycket vill bestämma och styra vad andra barn ska göra. I fall som dessa 

är det därför viktig att man som pedagog är närvarande och härvarande för att 

kunna hjälpa barnen in i leken på ett pedagogiskt medvetet sätt (Knutsdotter 

Olofsson, 1996). En etnografisk studie som är skriven av Trawick-Smith och 
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Dziurgot (2011) handlar om hur samspelet mellan barn och vuxna ser ut i leken 

på förskolan. I studiens resultat så framkom det att vissa förskollärare ansåg att 

det var svårt att vara med och vara engagerad i barns lek då barn ofta leker i 

tysthet och ofta även leker bättre utan att en vuxen ska “förstöra” leken för 

barnen. McInnes, Howard, Miles och Crowley (2011) hävdar i sin kvalitativa 

studie, att genom att kalla leken för “arbete” så ges pedagogerna större 

möjlighet att delta i den, då barnen men även pedagogerna ansåg att lek är något 

som endast barn engagerar sig i. 

 

Om leken inte sker på det tänkta sättet finns risken att den snarare får en negativ 

än positiv effekt hos barnen betonar författaren Öhman (2003). De barn som 

sällan blir vald till lekkamrat eller har svårt att hävda sig får känslan av de inte 

duger som lekkamrat, risken blir då stor att barnet får en negativ bild av sig själv 

som följer med i barnets utveckling. Medan de barn som utesluter andra barn ur 

lekar inte lär sig vad ansvar och solidaritet är och lär sig att man måste ta sig 

fram själv genom att få bort andra. Öhman betonar vidare att barn som 

bestämmer och får andra att rätta sig efter de, genom mutor och hot lär sig 

ingenting om gemenskap, samspel, tolerans, turtagande och ansvar utan lär sig 

att manipulera andra. Öhman (2003) belyser även att barn som mest springer 

omkring och byter lek hela tiden har svårt för att koncentrera sig, istället för att 

lära sig fokusera och utveckla sin nyfikenhet så ges en bekräftelse på barnets 

redan röriga världsbild. De barn som inte riktigt vet hur de ska få lov att träda 

in i en pågående lek och försöker få kontakt genom att sabotera får ofta höra att 

de är dumma och inte får vara med. De barnen får ofta en bild av sig själva som 

sabotörer och elaka istället för att lära sig hur man tar kontakt (Öhman 2003). 

  

Fri lek innebär inte att den ska vara fri från pedagogerna, tvärtom så menar 

Öhman (2003) liksom Broberg, Hagström och Broberg (2013) att pedagogerna 

ska finnas där för barnen och stödja de i aktiviteten från början till slut, som 

“lekens beskyddare”. Som pedagog kan man även hjälpa barnen att utveckla en 

god självbild och lära sig om bland annat samspel, tolerans och gemenskap 

betonar Öhman (2003). Broberg et al. (2013) belyser även vikten av pedagogers 

närhet och närvaro är lika viktig under leken ute som den är inne på förskolan. 

Pedagogerna skapar den trygghet som vissa barn behöver ute och deras närvaro 

kan även vara avgörande för hur leken antingen utvecklas och blir spännande, 

eller att barnen blir passiva och istället bara tittar på. McInnes et al. (2011) 

påpekar även de att barns förståelse av lek kan förknippas till hur stor 

vuxennärvaro det finns i lekarna på förskolan. 

  

Hur pedagogers stöd i barns lek kan synliggöras 

Barn som inte leker med andra barn eller som inte vågar ta för sig, behöver först 

och främst bygga upp en tillit till de vuxna som finns runtomkring. De barn som 

är oroliga och har svårt att leka bör ha någon vuxen vid sin sida som håller i 

trådarna och som blir ett stöd i barnets lek (Folkman & Svedin, 2003). Folkman 

och Svedin belyser fortsättningsvis att när man som pedagog finns som stöd för 

barnet under leken behöver det inte betyda att den vuxna måste styra eller lägga 

sig i, utan ofta räcker det med att bara finnas där som en lugn person. Det gäller 
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alltså för pedagogerna att finnas i barnets lek, att kunna förstå vilka barnets 

lekkoder är, att vara tillåtande men även att finnas till som en trygghet kring 

barnet (Knutsdotter Olofsson, 1996). Dock händer det att man inte alltid ser eller 

tänker på vilka barn som har svårt att leka eller har svårt med lekreglerna 

hävdar Sandberg (2009), utan ofta är det barn som är i behov av särskilt stöd 

dagligen till exempel barn med en utvecklingsstörning, som får den mesta 

uppmärksamheten när det kommer till att finnas som stöd i leken. I Trawick-

Smith och Dziurgot (2011) etnografiska studie framkom det att pedagogerna 

ansåg att barn med en diagnos ofta inte kan komma in lekar som andra barn 

kan, och menar att dessa barn är de som är i störst behov av stöd i leken. 

  

Barn i behov av stöd behöver inte enbart vara barn som har en uttalad diagnos 

eller ett funktionshinder, de innefattar även barnen i den så kallade gråzonen 

(Sandberg, 2009). Detta är även något som blir synligt i Trawick-Smith och 

Dziurgot (2011) studie, där resultatet visar på att pedagogerna fick en större 

inblick i att det i flera leksituationer med barn utan diagnoser, behövdes stöd i 

leken även där. Barnen i gråzonen kan ha svårigheter med tal, språk och samspel 

med andra barn (Sandberg 2009). De barn som lever i gråzonen får dock inte 

alltid samma hjälp och stöd i vardagen, som de barn som lever med en diagnos 

eller ett funktionshinder. Sandberg (2009) menar att gråzons-barnen enbart får 

det stöd som pedagogerna på förskolan kan ge, utan att dem tar stöd och hjälp 

från habiliteringar och instanser när pedagogernas erfarenheter och kunskaper 

inte räcker till. Detta upplever enligt Sandberg, pedagogerna som ett problem 

då de vill kunna möta alla barn och deras behov på ett skickligt sätt. 

  

Sandberg (2009) belyser att om man som pedagog tidigt uppmärksammar barns 

leksvårigheter så ger det pedagogerna en möjlighet till att kunna åtgärda detta 

för att stärka barnen i dessa aktiviteter. I dessa åtgärder krävs det oftast att 

pedagogerna är delaktiga i vad barnen leker så att barnen kan fångas upp och 

stödjas där och då (Sandberg, 2009). För barn som inte förstår lekreglerna krävs 

det enligt Folkman och Svedin (2003) att pedagoger finns med som stöd och blir 

till barnens ”skyddsänglar” när barnens egna sociala kunskaper inte räcker till. 

Öhman (2011) likväl som Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar 

även att pedagoger och vuxna i barnens närhet måste fungera som engagerade 

vägvisare i barnens olika lekar. Med hjälp av stöd och motivation av en pedagog 

eller annan vuxen, kan ibland barnet göra något i leken som de kanske inte har 

kunnat tidigare. Detta är något som Vygotskij (refererad i Öhman, 2011; 

Folkman & Svedin, 2003) kallar för den potentiella utvecklingszonen.  

 

Om en pedagog finns med som stöd i ett barns lek handlar det inte om att 

komma med pedagogiska idéer, utan pedagogen får då fokusera på att hjälpa 

barnet att själv utvecklas till att kunna lära sig att ta initiativ, bli mer kreativ i 

det barnet gör samt att kunna lära sig nya lekregler i olika lekar (Knutsdotter 

Olofsson, 1996). De barn som inte har förmågan att se andra barns lek från 

utsidan och därifrån kunna förstå vad som leks, trampar ofta bara rakt in i leken 

och det är ofta då leken blir förstörd. Genom att man som pedagog lär barnet att 

observera och iaktta andra barns lek och förstå den så kan barnet bli lättare 

accepterad in i den pågående leken (Folkman & Svedin, 2003). Dock finns det 



  

 

5 

 

några nackdelar med att pedagoger deltar i barnets lek eller finns som stöd i 

leken. Det kan handla om att barnet lätt tappar tråden i leken, och den blir 

ointressant. Men också att barnet istället drar sig undan för att de vill leka ostört 

och därför väljer att skydda leken i en ostörd miljö (Eriksson Bergström, 2013; 

Jensen & Harvard, 2009). 
 

För att barn ska kunna utvecklas är de fysiska behoven viktiga att tillgodose, 

liksom möjligheten att få använda alla sina sinnen (Sandberg, 20009). En del 

barn behöver få extra vägledning i sin vardag, ett särskilt stöd för att kunna 

utvecklas och lära. Sandberg belyser att förskolan blir en viktig del för de flesta 

barnen, där får de chans till både omsorg och lärande. För att alla barn ska få 

chansen att utvecklas på bästa sätt så räcker inte den “vanliga” pedagogiken, för 

de barn som behöver extra stöd i vardagen krävs en specialpedagogik 

(Sandberg, 2009). 

 

Specialpedagogik 

För barn som behöver stöd i leken och utvecklingen så behövs det ibland att 

pedagogerna tar hjälp av utbildad specialpedagog. Specialpedagogiken kom till 

Sverige för cirka 50 år sen, den nämnda pedagogiken ska utgå från varje individs 

utveckling där syftet är att alla ska ha samma rättigheter till utbildning utifrån 

deras behov (Sandberg, 2009). Dock belyser Lutz (2009) i sin avhandling, att den 

svenska specialpedagogiken inte är lika studerad och omskriven för förskolan 

som den är för den svenska grundskolan, vilket kan göra det svårt för pedagoger 

att bli insatta i vad specialpedagogik på förskolan innebär. Pedagoger på 

förskolor och skolor är ofta medvetna om hur de “vanliga” barnen fungerar och 

vad barnen behöver för pedagogik (Sandberg, 2009). Men när det kommer till 

barn som sticker ut ur mängden så vet pedagoger ofta inte hur man ska agera 

eller vilken pedagogik som krävs för barnets bästa och för dess utveckling i 

leken (Asmervik, Ogden & Rygvold 2005). Pedagoger som hamnar i denna 

situation tror ibland att deras egna kunskaper och erfarenheter inte räcker till 

och anser att barnet som behöver stödet måste få hjälp av en specialist istället. 

Det pedagoger inte alltid förstår är att alla barn oavsett om de ses som “vanliga” 

eller inte, besitter någon form av störning på en hög eller låg nivå (Asmervik et 

al. 2005).   

 

Författarna Asmervik et al. (2005) menar att man som pedagog i arbetet att 

stödja ett eller flera barn inte får se bortom barnets redan utvecklade kunskaper, 

utan istället bör lyfta dessa samtidigt som man arbetar med att utveckla nya 

kunskaper inom olika områden tillsammans med barnet. Genom att arbeta med 

att synliggöra de behov som finns så kan man enligt Lutz (2009) möta och 

motverka detta problem på många varierande sätt. Fortsättningsvis belyser 

Asmervik et al. (2005) att det i förskolan ofta diskuteras kring hur och vem som 

ska ta ansvar för den specialpedagogik som vissa barn behöver. Till en viss del 

så kan det handla om att pedagogerna på förskolan får använda sig av material 

som passar till både barnet verksamheten, medan det i andra fall kan handla om 

att en specialpedagog tar sig an att stödja barnet i sin utveckling och leken. 

Sandberg (2009) belyser att för att kunna ge varje barn det stöd som krävs, gäller 
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det att pedagogerna har tillräckliga och goda kunskaper inom det berörda 

området. Men även när pedagogerna känner att deras erfarenheter och 

kunskaper brister så ska även de kunna söka stöd för att själva kunna utvecklas 

inom området Enligt skollagen så har alla barn i behov av särskilt stöd, rätt till 

att få den omsorg som är nödvändig för deras behov (Sandberg, 2009). 

  

Sandberg (2009) beskriver att, något som specialpedagogiken handlar om är att 

kunna skapa ett lärande som ger samma förutsättningar för alla barn oberoende 

vilka behov man besitter. För att åtgärder ska kunna genomföras för de barn 

som är i behov av stöd så krävs det att man på förskolan gör en kartläggning av 

barnets förutsättningar samt av barnets och miljöns samspel (Sandberg, 2009). 

Även Lutz (2009) belyser att man inte bara behöver undersöka barnets intressen 

och erfarenheter, utan att man också måste se om det finns sociala och språkliga 

faktorer som kan ligga bakom barnets behov. Dock betonar Giddens (refererad 

i Lutz, 2009) att det självklart finns många olika grader av anpassning till barnets 

olika behov, som kan handla om till exempel vilken ”plats” barnet besitter i 

barngruppen på förskolan. 

 

Något som kom fram i McInnes et al. (2011) undersökning till deras studie, var 

pedagogers uttryck i hur osäkra de kände sig över att veta när de skulle ingripa 

och finnas med i barnens lekar. I en kvalitativ studie skriven av Trawick-Smith 

och Dziugot (2010) var syftet med artikeln att få en inblick i om det finns någon 

skillnad mellan pedagogernas stöd till barnen, beroende på vilken utbildning 

samt hur mycket erfarenhet de hade. De genomförde sin studie på en förskola 

där åtta olika pedagoger med olika utbildning samt arbetserfarenhet deltog. I 

sitt resultat kom de då fram till att det finns en viss skillnad mellan högutbildade 

med mycket erfarenhet och lågutbildade med lite erfarenhet. Högutbildade 

pedagoger kan i Sverige ses som förskollärare, medan lågutbildade pedagoger 

kan ses som barnskötare. De båda finns dock som stöd och kan främja barnens 

lek, men Trawick-Smith och Dziugot (2010) betonar att de högutbildade vet 

precis när de ska ingripa och med vilket stöd de ska ge barnen i olika situationer. 

Likaså belyser Broberg et al.(2013) att när ett barn behöver stöd i leken och det 

sociala samspelet, kan inte pedagogerna tänka generellt och använda sig av en 

modell som kanske passar många andra barn. Det gäller för pedagogerna att 

försöka förstå sig på barnet i fråga, och försöka få fram barnets nyfikenhet och 

leklust genom att leka något som barnet tycker om (Broberg et al. 2013). 

  

Pedagogers förhållningssätt till barn och lek 

Öhman (2003) belyser att pedagoger bör tänka på sitt förhållningssätt gentemot 

barnen, kollegorna och vårdnadshavare, då ens handlingar lätt speglas av till 

barnen. Detta speglas även i det uppdrag som pedagoger bär med sig, att 

förmedla de etiska värderingarna vidare till barnen. Dessa handlar om att kunna 

reflektera över sitt handlingssätt samt att kunna fråga sig varför och hur 

(Öhman, 2003). En betydelsefull förutsättning för att leken ska växa fram i en 

barngrupp, är pedagogernas förhållningssätt, stöd och inställning till lek och 

lekfullhet. Förhållningssättet handlar om hur man som pedagog sätter barnet i 
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fokus och kan delta i barnens lekar och lära ut de lekkoder som finns till de barn 

som inte förstår dem så bra (Knutsdotter Olofsson, 1996). 

  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) belyser i sin studie att pedagoger 

ofta kan ta på sig rollen som en serviceperson som serverar allt till barnet, istället 

för att utmana barnet och ge det stöd som barnet egentligen behöver. Författarna 

förklarar även att vissa pedagoger i många fall hellre stödjer och löser barnens 

problem åt barnen, hellre än med barnen, något som vidare kan få konsekvenser 

för barnens kommunikation till varandra samt utvecklingen kring barnens egen 

kompetens (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). 

 

Folkman och Svedin (refererad i Broberg et al. 2013) betonar att pedagogernas 

välmenande förhållningssätt till barns lek, där man anser att alla får vara med 

och leka, inte alltid hjälper de barn som inte förstår lekreglerna eller det sociala 

samspelet. Däremot är det viktigt att barnen tillsammans med en pedagog eller 

annan vuxen skapar en tillitsfull och trygg relation tillsammans (Folkman & 

Svedin refererad i Broberg et al. 2013). När denna relation skapats kan 

pedagogen arbeta tillsammans med barnet för att skapa det grundläggande 

samspelet som barnet vidare får användning för i sin lek och lärande utveckling. 

Dock menar Broberg et al. (2013) att många pedagoger tvekar inför att knyta den 

kontakten som kan behövas till ett barn i behov av stöd. Detta för att de känner 

att de blir konkurrenter gentemot föräldrarna, då en trygg och tillitsfull pedagog 

ofta blir till en viktig del i barnets liv på förskolan. 
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 Syfte 
Vårt syfte med studien är att beskriva fem pedagogers uppfattningar om hur de 

arbetar med att stödja barn i deras lek på tre avdelningar uppdelat på tre olika 

förskolor. Vårt fokus ligger på de barn som har svårt för att leka eller att förstå 

lekens olika lekkoder.  
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Metod 
I detta avsnitt beskriver vi tillvägagångsättet i vår studie. Vi redogör för vilka 

forskningsmetoder vi använde oss av, vårt val av urval, vårt genomförande av 

insamlingen av vår empiri, de etiska principer vi tagit fasta på samt hur vi 

bearbetade vårt insamlade data.  

  

Forskningsmetod 

I vår undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. 

Den kvalitativa forskningsmetoden är enligt Bryman (2011) något som forskare 

använder sig av när syftet är att undersöka något som rör olika människors egna 

upplevelser och verklighetssyn. En kvalitativ forskningsmetod utgår därmed 

från intresset av beskrivningar och förklaringar från olika människor, som 

uppfattar verkligheten på olika sätt. 

  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som innebär att 

studien är inriktad till ett visst tema som avses undersökas, men där 

informanten samtidigt har möjligheten att utforma svaren på ett eget sätt. Samt 

att de frågor som ställs inom temat behöver inte komma i någon viss ordning 

och frågor som inte ingår i detta tema kan också ställas om de kan knytas till 

något som informanten tidigare sagt (Bryman, 2011). Vår studie influerades 

även av några så kallade icke-deltagande observationer. Bryman (2011) 

beskriver de icke-deltagande observationerna att man som observatör iakttar 

det som händer, utan att delta. Då vi i vår studie redan viste vad vi ville fokusera 

på under observationerna, så kan observationsformen ses som något Løkken 

och Søbstad (1995) kallar för en strukturerad observation. Dock använde vi oss 

inte av något observationsschema som författarna beskriver att man kan göra i 

den strukturerade observationen. 

  

Urval 

I urvalet utgick vi från ett så kallat målinriktat urval, vilket är ett urval som 

innebar att vi valde att intervjua och observera personer, i detta fall fem förskole 

pedagoger, som är relevant för en den specifika undersökningen (Bryman, 

2011). Samtidigt använde vi oss även av ett, som Bryman (2011) benämner som 

ett bekvämlighetsurval, ett urval där vi valde ut specifika och för oss tidigare 

kända förskolor, då vi kände att tiden var knapp. För att få en inblick i 

pedagogernas uppfattningar kring hur de arbetar med att stötta barn som 

behöver stöd i leken på förskolan, så valde vi att besöka tre olika förskolor i en 

större kommun i Mellansverige, där vi genomförde halv-dags observationer och 

enskilda intervjuer med pedagogerna. Vi tog kontakt med förskolecheferna via 

telefon och mail på de enskilda förskolorna, där de tänkta observationerna och 

intervjuerna skulle äga rum. Eftersom vi valde de tidigare nämnda 

undersökningsmetoderna, så kontrollerade vi möjligheten om att få tillåtelse att 

intervjua och observera på just dessa förskolor. Vi utförde därefter tre 

observationer, samt fem stycken enskilda intervjuer med pedagoger verksamma 

på de olika förskolorna.  
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Till resultatet har vi valt att namnge de olika pedagogerna med ”pedagog 1, 2, 

3, 4, och 5” och förskolorna med ”förskola 1, 2, 3”. 

  

 Pedagog 1: Barnskötare, verksam inom förskolan i 30 år. 

 Pedagog 2: Förskollärare, verksam inom förskolan i 30 år. 

 Pedagog 3: Barnskötare, verksam inom förskolan i 30 år. 

 Pedagog 4: Förskollärare, verksam inom förskolan i 21 år.  

 Pedagog 5: Barnskötare, verksam inom förskolan i 34 år. 

 

 Förskola 1: 20 st. barn på tre pedagoger. 

 Förskola 2: 20 st. barn på fyra pedagoger. 

 Förskola 3: 19 st. barn på tre pedagoger. 

 

Genomförande 

Inför observationerna meddelade vi inte pedagogerna exakt vad vi avsåg att 

undersöka till vår studie. Detta för att det annars kunde riskera att pedagogerna 

ansträngde sig på ett konstlat sätt och observationerna på så vis kanske inte 

skulle ge det rättvisa resultat till undersökningen vi var ute efter. Eftersom vi 

valde att göra observationer före intervjuerna, så kunde vi skapa oss en egen 

bild av det studien avsåg att undersöka utan att vi blev påverkade av 

pedagogernas tankar och svar från några intervjuer. I våra observationer valde 

vi att inte delta i någon form av aktivitet, utan valde att bara vara observatörer 

under en förmiddag på förskolorna. Då vi var två stycken som observerade 

samtidigt, så antecknade vi enskilt det vi såg så att vi efter observationerna 

kunde diskutera tillsammans om vi sett och upplevt några likheter eller 

skillnader under observationerna. Bryman (2011) kallar detta fältanteckningar 

där observatören antecknar en relativt detaljerad sammanfattning av olika 

händelser från observationen. Utifrån det vi såg under våra observationer skrev 

vi ihop ett sorts observationsprotokoll som vi skickade ut till pedagogerna på 

förskolorna innan de tänkta intervjuerna. Dessa protokoll kom att ligga som 

underlag för våra kommande intervjuer med de utvalda pedagogerna. 

 

I vår studie valde vi att genomföra enskilda semistrukturerade intervjuer med 

pedagogerna på cirka 40 minuter vardera. Dessa intervjuer utfördes av oss båda 

med en och samma pedagog i taget. Intervjuerna ägde rum på förskolorna, 

antingen i ett enskilt rum där vi kunde sitta ostört, samtidigt som några andra 

intervjuer skedde i förskolans personalrum. Utifrån det vi observerade på de 

olika förskolorna så skrev vi upp olika tankar vi fått från observationerna, som 

blev som ett stöd under intervjuerna. Det är något som skulle kunna ses som 

den intervjumall som Ahrne och Svensson (2011) likväl Bryman (2011) beskriver 

är bra att ha, eftersom den innehåller några exempel på frågor som kan vara till 

hjälp, om man inte använder sig av strukturerade frågor, just för att inte tappa 

tråden eller komma av sig under intervjuperioden. Under intervjuerna valde vi 

även att spela in intervjuerna på ljudfiler, genom att vi gjorde detta så gav det 

oss möjlighet att efteråt transkribera den insamlade empirin. Detta är bra att 



  

 

11 

 

göra för att kunna se och förstå intervjuerna på ett djupare och mer ingående 

sätt betonar Ahrne och Svensson (2011). 

  

Etiska principer 

När man gör en forskningsstudie som vi i detta fall gjorde så måste man vara 

medveten om, och informera de berörda om de fyra forskningsetiska 

grundläggande principer som måste följas i ett undersökningssyfte (Bryman 

2011). Bryman (2011) liksom Vetenskapsrådet (2002) nämner de fyra 

forskningsetiska principerna som: 

  

 

 informationskravet 

 samtyckeskravet 

 nyttjandekravet  

 konfidentialitetskravet 

  

Informationskravet innebär att man som forskare måste informera de deltagande 

i studien om vilken roll i studien de innehar samt vilka villkor som gäller för de. 

De inblandade ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 

att avbryta sin medverkan när de vill. Kravet om samtycke handlar om att vi som 

forskare måste ha samtycke från deltagarna i studien för att genomföra det vi 

informerat att göra. Nyttjandekravet innebär att den specifika information som 

samlas in om de olika deltagarna endast får användas för det specifika 

forskningsändamålet, och som efter examensarbeten raderas efter användning. 

Konfidentialitetskravet säkerställer till sist att deltagarnas personuppgifter, såsom 

namn, ålder, kön och så vidare inte kommer ut till någon. 

  

Till vår studie tog vi hänsyn och använde oss av alla dessa principer, då vi 

behövde informera om pedagogernas rättigheter och även behövde ha tillstånd 

från de som deltog i studien. Detta för att kunna använda oss av den 

undersökningsmetoden vi avsåg, där vi önskade att observera och spela in 

intervjuerna till vår studie. Vi informerade om att allt är konfidentiellt, att dom 

har möjlighet att avbryta intervjuerna när och om de vill, samt att allt som 

spelats in under intervjuerna med pedagogerna kommer att raderas när studien 

är godkänd. 

  

Analys och tolkning 

För att få fram ett trovärdigt resultat så valde vi att transkribera alla våra 

intervjuer. Transkriberingen betonar Bryman (2011) samt Ahrne och Svensson 

(2011) är en viktig del av processen och något som med fördel bör göras direkt i 

anslutning till intervjuerna, medan det finns färskt i minnet. När vi 

transkriberade intervjuerna så renskrev vi intervjuernas ljudfiler ordagrant av 

det som sagts, till den grad det gick. Genom att vi transkriberade våra intervjuer 

så fick vi fram en mer exakt bild av vad intervjupersonerna sa samt hur de sa 

det. Ahrne och Svensson (2011) belyser genom att man transkriberar sitt arbete 

så skapar man en tolkningsprocess då man under skrivandet och lyssnandet 
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kommer närmare sitt material, något som ses som en stor fördel i arbetet med 

analys och tolkning. En nackdel som vi upplevde med att transkribera våra 

intervjuer var att det är utvecklades till en tidsödande process, då en timmes 

inspelad intervju understryker Bryman (2011), Ahrne och Svensson (2011) samt 

Stukát (2011) kan ta mellan tre till åtta timmar.  

 

Efter transkriberingarna så läste vi igenom vår empiri för att se och förstå 

intervjun med andra ögon. Senare gick vi igenom vad vi fått fram i vår empiri, 

vi utgick därefter från det som Bryman (2011) belyser som en innehållsanalys. 

Analysen innebär att man sorterar det insamlade data utifrån tidigare bestämda 

kategorier, något som Bryman (2011) samt Ahrne och Svensson (2011) vidare 

betonar är en relativ enkel och öppen forskningsmetod. Därefter gick vi igenom 

de tre grundläggande arbetssätten, att sortera, att reducera, att argumentera som 

Ahrne och Svensson menar är nödvändiga arbetssätt för skapa analyser som är 

samhällsvetenskapliga. För att nå vårt syfte i studien var det nödvändigt för oss 

att sortera ut delar från intervjun, därefter analyserade vi den kvarstående 

empirin och behöll det mest relevanta till vår studie. Detta kallar Ahrne och 

Svensson för ett kaosproblem där de beskriver att sorteringen av empirin blir 

oöverskådlig och i oordning. För att reda ut vårt kaos så började vi med att 

sortera vår empiri utifrån de olika kategorier vi skrev om i bakgrunden, för att 

hålla oss till vårt syfte med studien. Under denna process uppstod även 

ytterligare två aspekter som pedagogerna kom in på, dessa var utmaningar och 

introduktion.  

 

Metoddiskussion  

Vi genomförde en kvalitativ studie som grundade sig på semistrukturerade 

intervjuer och icke-deltagande observationer. I våra semistrukturerade 

intervjuer så utgick vi från ett observationsprotokoll med tillhörande frågor och 

funderingar kring det vi observerat. Detta gav oss ett varierat resultat i svaren 

då vi inte hade samma utgångspunkter från de tre olika observationerna. Trots 

varierande svar i intervjuerna så upplevde vi det som en utmaning att få fram 

tillräckligt mycket material som kunde kopplas till vårt syfte i studien, som vi 

hade hoppats på.  

 

Observationsmetoden, att vara icke-deltagande, var även det något som vi 

upplevde som en utmaning då barnen och personalen gärna kom fram och 

pratade med oss under observationerna. Som forskare menar Ahrne och 

Svensson (2011) att man tar del av andra människors uppmärksamhet och tid 

och därför bör man vara angenäm och trevlig oavsett vilken forskningsmetod 

forskaren använder sig av. Tanken var från början att vi skulle göra 

observationer på två olika förskolor och intervjuer med fyra stycken pedagoger. 

Då vi upplevde att underlaget kändes för tunt för vår studie, valde vi att 

kontakta ytterligare en förskola för observation och intervju, då vi ville höra fler 

pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med att stödja barn som behöver 

det i leken. Om tiden hade funnits hade vi valt att göra fler observationer samt 

intervjuer, då Ahrne och Svensson belyser att man på ett säkrare sätt får fram 

ett bättre material om man intervjuar minst sex personer.  



  

 

13 

 

 

Till våra intervjuer så var inget rum bokat på förskolorna avsett för detta, utan 

vi satt där plats fanns, till exempel i personalrummet. Detta upplevde vi 

distraherade våra intervjuer då vi antingen satt för nära verksamheten och blev 

påverkad av den, eller satt för nära varandra som kan göra att man känner sig 

trängd eller utanför sin trygghetszon. Stukát (2011) belyser att miljön för 

intervjuer bör vara så ostörd som möjligt och även kännas trygg för både den 

som blir intervjuad och den som håller i intervjun. Vi valde att göra intervjuerna 

och observationerna tillsammans, detta för att kunna se med olika ögon på 

samma händelser, eftersom vi kan uppfatta olika händelser på varierande sätt 

(Lindqvist, 2002). Vi kände även att, genom att utföra intervjuerna tillsammans 

så gav det oss möjlighet att diskutera och uppfatta det som sas på olika sätt.  

 

Transkriberingen av intervjuerna gjorde vi direkt efter varje intervju, det var en 

stor fördel till våra senare intervjuer. Detta eftersom vi upptäckte brister i vårt 

sätt att intervjua, bland annat som att inte ge informanten tillräckligt med 

utrymme för sina svar då vi lätt avbröt (Bryman, 2011). Det vi dock känner i 

efterhand är att inte utföra flera intervjuer efter varandra, då vi kände att vi lätt 

tappade fokus, blev trötta och lätt blev påverkade av den tidigare genomförda 

intervjun. 

 

I valet av förskolorna, så var grundtanken för oss att utgå från kommunens 

hemsida, där förskolorna står beskrivna och utifrån det kunna hitta förskolor 

som tog upp något om sitt arbete med stöd och lek. Även här fick vi tänka om 

då tiden blev knapp, och vi utgick istället från att välja närliggande förskolor, 

vilket kan ses som den sortens urval som Bryman (2011) beskriver som ett 

bekvämlighetsurval. Första kontakten skedde via telefon och mail med 

förskolecheferna, där vi informerade om studiens syfte, genomförande och 

etiska principer. Därefter skickades ett mail till pedagogerna, där vi återigen tog 

upp vårt syfte med studien, genomförande, de etiska principerna samt tid och 

datum för observationer och intervjuer. Denna procedur kan ses som ett missiv 

som Bryman (2011) belyser är ett slags förklaring till vad undersökningen går ut 

på. För att säkerställa att förskolorna och pedagogerna hålls konfidentiellt, så 

väljer vi att använda oss av orden pedagog och förskola i resultatet och 

diskussionen. 

 

När vi analyserade vår insamlade empiri så gick vi igenom tre grundläggande 

faser för att få fram vårt resultat. Genom att vi använde oss av det så kallade 

kaosproblemet och en innehållsanalys, så uppfattade vi precis som Bryman 

(2011) beskriver, att det klarnade och att man kunde se en struktur och ett 

mönster i de svar vi fått fram från intervjuerna.  
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 Resultat  
I denna del av studien kommer vi att presentera resultatet av vad vi fått fram i 

våra intervjuer med fem olika pedagoger på tre olika förskolor samt relevanta 

delar från våra observationer på dessa förskolor, där vi utgått från vårt syfte som 

var att beskriva fem pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med att stödja 

barn i deras lek. Genom att göra en innehållsanalys så har mönster i de 

varierande svaren upptäckts. Vi väljer i denna del att redovisa resultatmönstren 

under olika teman för att underlätta förståelsen för läsaren, av de olika 

pedagogernas svar. I texten har vi sammanställt flera pedagogers svar, använt 

oss av citat ur intervjuerna samt kopplat svaren till det vi såg 

underobservationerna på förskolorna. De observationer som vi berättar om är 

kursiverade för att det inte ska blandas ihop med vad pedagogerna sagt. För att 

inte nämna några namn på informanterna och förskolorna, då deltagandet var 

konfidentiellt, så använder vi oss även här av orden pedagog och förskola. 

 

Hur ser pedagogerna på deras stöd i barnens lek? 

På förskola 1, såg vi när ett barn kom dit och som inte varit på förskolan på ett tag. 

Pojken i observationen satte sig blygt med en av pedagogerna medan hans mamma 

vinkade av honom. Han upplevdes som blyg och ville gärna sitta i pedagogens knä, 

pedagogen pratar lite lätt med barnet som svarar på det han känner för. Efter en stund 

frågar pedagogen pojken vad han vill göra, men han vet inte riktigt själv. Pedagogen ger 

tips och idéer om att titta vad de andra barnen gör, men det är inget som lockar pojken. 

Det går en liten stund, och pedagogen lyfter ner barnet samtidigt som hon bjuder in 

pojken att tillsammans med henne gå och titta om lekbilarna finns kvar. Pojken följer 

med pedagogen och de börjar leka tillsammans, samtidigt som pedagogen verkar få 

barnet tryggt genom att samtala med honom om det som upplevdes vardagligt och 

naturligt för honom.  

 

För de barn som har svårt att leka eller att delta i olika lekar utan att förstöra för 

de andra i leken, oberoende på om barnet har en uttalad diagnos, ett 

funktionshinder, eller inget av det, så belyser alla pedagoger vikten med att vara 

delaktiga och närvarande som pedagog i leken. Om pedagoger har möjlighet att 

finnas med i barnets olika lekar så kan man stödja det enskilda barnet i genom 

leda denne igenom leken på ett positivt sätt. Pedagog 2 betonar att, man genom 

att vara delaktig i dessa barnens lekar så kan man stärka barnet i olika 

situationer. Om barnet ofta förstör andras lekar och har svårt med lekkoderna 

så är det jätteviktigt att finnas som stöd för det barnet, fortsätter pedagog 2.  

 
[...] Man får göra samma sak med alla barn, man måste vara med och… det 

blir som ännu viktigare att du verkligen är med. (Pedagog 4) 

 

[...] ibland tror jag att vi kan förstärka och leda deras fantasi vidare, alltså 

utveckla deras lek genom att vi sitter med och är aktivt med också. 

(Pedagog 3) 

 

[...] man måste vara med, kanske deltagande som pedagog, att man finns 

med där och stödjer dom. När man ser att dom har… ja men jobbigt att leka 
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och ta kontakt med barn, då får man ju vara med och stödja där också. Att 

man är mer aktiv i rollen som stöd [...] (Pedagog 5) 

 

Men, om man nu känner att vi behöver hjälpa det här barnet att vara med 

och stanna kvar i leken så tror jag att vi behövs där som vuxna. Att vi kan, 

att vi måste vara med, för då tror jag att vi kan hjälpa det där barnet [...] 

men jag tror att det krävs resurser från att vi hjälper till. (Pedagog 3) 

 

Trots att alla pedagoger lyfter vikten av att finnas med som ett stöd för barnen 

under leken, så belyser två av pedagogerna att det även finns nackdelar med att 

vara delaktig i dessa barns olika lekar. Flera av pedagogerna som vi förstår det, 

betonar att leken lätt kan förstöras om man som pedagog går in i barnens lekar. 

Pedagog 3 tror att alla barn bäst lär sig av varandra och att det kan vara en stor 

fördel om man till en viss del låter barnen få testa att leka själv utan pedagog, 

men ändå finnas i närheten. Två andra pedagoger anser, att de tror att leken 

lättare blir förstörd om man deltar som pedagog i leken. Pedagogerna tror att 

barnen överlag lätt blir hämmad av att leka fullt ut om en pedagog finns 

närvarande i deras lekar.  

 
Jag tycker att jag ska... hålla mig lite i bakgrunden jag. För jag tycker att 

många gånger så tror jag att de känner att de blir störd i sin egen lek. 

(Pedagog 2) 

 

Vi brukar vara med som pedagog, det blir ju att sitta där och vara med [...] 

vi är med så länge det behövs, funkar det så kan vi gå. Ibland så är det inte 

det bästa att pedagogerna är med i leken [...] då väntar de nästan på att ska 

ni inte gå härifrån. Men man kan ju lyssna vad de säger, man kan ju finnas 

nära fast man inte är med i leken. (Pedagog 1) 

 

Sammanfattningsvis så kan vi förstå att pedagogerna belyser hur deras aktiva 

deltagande i leken kan vara till både en fördel och en nackdel för barnens 

utveckling i leken. Fördelen kan vara att barnen som behöver stöd i leken blir 

stärkt i olika situationer som de själva inte kan hantera, och då får stödet de 

behöver. Nackdelen däremot kan vara att leken blir hämmad och inte får samma 

utrymme i leken då pedagogen ”stör” det lekande barnet.  

 

I en annan observation som gjordes på förskola 3, upptäckte vi båda en pojke som stod 

för sig själv under hela uteleken. Pojken stod vid ett stängsel lite för sig själv, det var 

något vi reagerade på. Om vi tittade runt oss så såg vi att alla barnen lekte tillsammans 

i grupper med varandra och alla barnen hade något att sysselsätta sig med, utom den 

här pojken. När vi hade observerat pojken en stund så såg vi två tjejer som försökte närma 

sig honom och försökte bjuda in honom i leken. Men när tjejerna kom närmre så valde 

pojken att flytta på sig. Tjejerna gick därifrån och pojken stod åter själv. En av 

pedagogerna gick fram och bjöd med honom att gå med för att titta vad de andra barnen 

lekte. Han nappade på detta, och följde med pedagogen. Men när pedagogen vände sig 

till de andra barnen och började prata med dem istället, så avvek pojken åter till platsen 

han tidigare stod på. Under resterande tiden av observationen ute, så stod pojken hela 

tiden själv.  
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Vissa barn leker ofta själv, och vi förstår det som att två av pedagogerna tycker 

det känns lite svårt att veta hur man ska ställa sig till detta. Pedagogerna menar 

att det är svårt att veta om barnet väljer att leka själv och trivs i sin ensamma lek, 

eller om barnet har svårt att komma in i andra barns lekar och genom då väljer 

att hellre vara själv. Pedagog 1 berättar att ofta tänker man ju om barnen att dom 

är bra på att leka själv, men tillägger vidare att man inte alltid vet det. Hon 

verkar ställa sig frågan om det verkligen är det man ser, som betyder något. 

Kanske barnen har svårt att leka med andra och därigenom blir ensam i leken, 

menar pedagog 2.  

 
Samtidigt kan man ju tycka att det är en bra egenskap att kunna leka själv. 

Men det får ju inte bli jämt, vissa som alltid leker själv då måste man reagera 

tycker jag. (Pedagog 1) 

 

När man ser barn som ofta leker själv, håller sig på sidan av eller som ofta är tyst 

och inte får komma till tals i leken, så menar pedagog 5 att pedagoger kan styra 

över leken för att försöka få in alla barn i den. Hon menar att man som pedagog 

kan gå in och konstruera leken, så att de barn som ofta är ensam får välja en 

lekkamrat och aktivitet för en stund. Genom detta kan pedagoger, menar 

pedagog 5, få andra barn att bli intresserad av det ensamma barnet och att det 

utifrån det kan skapas en lek eller konstruktion som inte tidigare funnits.  

 
[...] tar man någon gemensam aktivitet då får man ju barnen med sig, 

allihopa på en aktivitet då [...] att man fångar barnen i en lek eller i någon 

aktivitet. Då blir ju alla delaktiga, det kan man ju styra lite som pedagog 

då. Man försöker involvera dem. (Pedagog 5) 
 

[...] vi har ju den där så kallade fria leken, så kan man ju styra upp lite att 

man från t.ex. Pelle. Att vad vill du leka och med vem vill du leka med just 

nu. För då har ju jag en makt som pedagog över att kunna få in alla barn i 

leken. För oftast kan det ju finnas någon i gruppen som aldrig blir vald. 

(Pedagog 5) 

 

Vi uppfattar att pedagogerna uttrycker att det kan vara svårt att se de 

ensamma barnen på förskolorna, då en del barn medvetet väljer att vara 

ensamma medan andra barn vill vara med men inte vet på vilket sätt dem 

ska träda in i en pågående lek. För att då få in barnen i lekar så kan man 

som pedagog styra och konstruera lekar som innefattar att alla barn ges 

möjligheten att delta i gemensamma lekar.  
 

Under våra observationer såg vi ett stöd i leken i form av introduktion. När vi befann 

oss på förskola 2, var det ett barn som genast blev märkbart för oss. Det här barnet hade 

svårt att sitta still vid både samlingen och under lunchen. Då han satt och byggde lego 

själv var han lugn och kunde koncentrera sig men så fort det kom fler barn till leken, var 

det som att han fick myror i kroppen och ljudnivån blev väldigt hög. En av pedagogerna 

tog med pojken på sidan och visade honom ett nytt program på lärplattan. Då man först 

skulle färglägga en bild som sedan fick “liv” i lärplattan. Barnet blev fångad, färglade 

sin bild och myrorna var som borta och en längre stund kunde han sitta och koncentrera 

sig. 
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Vi uppfattade under ett flertal intervjuer att introduktion var något som en del 

pedagoger la stor tyngd på, och att det är det viktigt med introduktion för att 

kunna hjälpa och stödja barnen i leken. Introduktion menar pedagogerna är 

vägen till att finna nya intressen och ett sätt att få leken att inte ska spåra ur och 

få en negativ effekt hos barnen som behöver stöd. Istället kan pedagogerna på 

ett roligt och utmanande sätt introducera olika saker och lekmiljöer för barnet 

förklarar pedagog 2.  Vidare berättar pedagog 2 att verksamhetens lekmiljö 

ibland kan upplevas som katastrof, leksaker flyger omkring och är inte till det 

egentliga syfte som det ska vara, och då på ett negativt sätt betonar pedagog 2. 

Vidare menar hon att det kanske inte är så lätt för barnen som har svårt att förstå 

leken och lekkoderna att veta det egentliga syftet om de inte blivit introducerade 

till det.  

 
[...] jag har ju som pedagog kanske ett sätt och tänka i det här rummet. Då 

tycker inte jag att stolar ska kastas upp på spisen eller att jag tycker att 

väskor och mattor ska rullas i hop som och de, men det är ju mitt sätt att 

tänka. Då måste jag kanske introducera de här till hur vi tycker att de ska 

användas med våra grejer [...] jag har ett ansvar att föra över hur lek kan gå 

till. (Pedagog 2)  

 

Pedagog 2 förklarar att introduktionen kan ske på ett pedagogiskt sätt då man i 

hemvrån ifrågasätter barnen som leker kaotiskt. Brukar ni ha väskan i spisen 

hemma, och då sätter barnen igång och tänker, vad brukar vi ha i spisen!? 

Samtidigt betonar pedagog 2 att en hemvrå skulle lika gärna kunna bli en 

bilverkstad, och förklarar att det är när man som pedagog ser att leken är på väg 

att spåra ur eller att man ser att den inte fungerar som introduktionen blir viktig.  

 
[...] Introducera, det tror jag är jätte viktigt just när man har nya lekmiljöer 

[...] i det här rummet, då har vi det här att erbjuda [...]. (Pedagog 5) 

 

Pedagog 3 betonar att om vi inte introducerar barnen till nya saker så kanske 

dem går miste om något, och kan då bli att barnet till exempel bara sitter och 

bygger med lego för det är något de kan och tycker är roligt.  

 

Vår tolkning av detta är då att pedagogerna menar, att om man introducerar 

barnen som behöver ett visst stöd och visar på andra möjligheter så kan barnen 

att hitta andra intressen och nya saker som barnen känner att de kan och tycker 

är roligt att göra. Vi förstår då att introduktionen då kan ses som ett slags stöd 

till de barn som behöver hjälp med att komma igång med leken. Detta kan även 

ses som en dold makt eller styrning från pedagogernas sida, till hur de vill att 

barnen bör leka.   

 

Arbetet med specialpedagogik 

På förskola 2 observerade vi ett barn som är fem år, och som var i behov av stöd. Barnet 

fick träna på saker där hon befann sig i sin utveckling. Det innebar att barnet hade ett 

dagligt schema för att se vad som skulle ske under dagen. Olika program på plattan men 
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även speciella spel var anpassade till barnet, för att kunna utveckla och stimulera barnets 

enskilda behov.  

 

Som vi förstår det utifrån de svar vi fick av pedagogerna så belyser de några 

varierande och enkla arbetssätt för att kunna hjälpa de barn som har svårt att 

förstå både de sociala koderna samt lekkoderna på förskolan. Pedagog 1 

förklarar att när de hade ett barn med dessa svårigheter så arbetade 

pedagogerna ofta med att locka med hans intressen för att han skulle kunna 

fokusera på en sak i taget. Hon fortsätter vidare att förklara att pedagogerna lät 

detta barn få vara mer med de vuxna, och gav honom små, roliga och 

utmanande uppdrag för att han inte skulle springa runt och förstöra för de andra 

barnen i deras lekar. Även pedagog 4 betonar att man som pedagog måste finnas 

som en trygg person och stödja barnet med både dem sociala koderna och 

lekkoderna, speciellt om man som de har barn som inte kan det svenska språket.   

 

Under intervjuerna så framkom det att förskolorna kan få hjälp och stöd från 

habiliteringen till barn med diagnoser och funktionshinder. Så som vi förstår 

pedagogen så kan förskolan ta kontakt med habiliteringen om ett barn med 

funktionshinder eller diagnos börjar i verksamheten. Då kan man träffas både 

hos de och på förskolan, därefter läggs ett arbetsschema upp med vilka resurser 

som bör sättas in för att underlätta och stödja barnet i verksamheten.  

 
[...] sen har vi ju också ett nära samarbete med habiliteringen för barn som 

har diagnoser [...] för vi har ofta inte den specialutbildningen när det gäller 

diagnoser så att vi är beroende av att få hjälp av de som är experter [...]. 

(Pedagog 3)  

 

Även barn utan en diagnos eller funktionshinder menar pedagog 3 kan behöva 

hjälp och stöd av folk utifrån, när inte pedagogernas kunskap och erfarenheter 

räcker till. Som pedagog 3 menar kan det även handla om ett problem som finns 

här och nu, och inte som pågått under en längre tid.  

 
[...] det var ganska nyligen faktiskt ett barn som kom, och vi kände att han 

hade vissa svårigheter med det där att ta kontakt och han var orolig för 

mycket och så, då ringer jag till en specialpedagog och säger att kan du 

komma och fundera med oss om honom [...] (Pedagog 3) 

 

Pedagog 3 fortsätter att belysa att oavsett vilket barn det handlar om så har man 

alltid rätt från förskolan att få hjälp av CFK, centrum för kunskapsbildning. 

Pedagogen menar att de ofta ringer till CFK om de behöver extra stöd i sitt arbete 

med att få alla barns behov sedda. 

 
[...] Antingen så kommer de bara och pratar med oss och vi berättar om 

något särskilt barn, vi kanske inte ens nämner namnet, eller berättar något 

särskilt, utan berättar det här och det här och det här behovet har barnet 

[...] (Pedagog 3) 

 

När det kommer till specialpedagogiken så fick vi en inblick i att det är något 

som pedagogerna har rätt till för alla barn på förskolorna. Dock upplevde vi 
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utifrån våra intervjuer då vi gick in på vilket stöd man kan ge till barn i behov 

av stöd i leken, att inte alla pedagoger var insatt i detta, då bara en av 

pedagogerna nämnde denna resurs i intervjuerna.  

 

Pedagogernas förhållningssätt till barnen och deras lek  

Under samtliga observationer såg vi att pedagogerna ofta utmanade barnen i deras eget 

tänkande genom att ställa frågor som barnen själva fick reflektera över. På en av 

förskolorna hade pedagogerna satt upp lappar lite här och var, som små påminnelser om 

att fråga och reflektera med barnen. På en annan förskola så var två barn i konflikt med 

varandra, och istället för att pedagogen gick in och löste problemet åt barnen i fråga så 

lät hon barnen lösa det tillsammans med stöd av pedagogen. I den lösningen så frågade 

pedagogen barnen om hur man skulle kunna lösa det och hur det känns för båda parter 

och så vidare, detta gav då barnen en större inblick i hur man kan lösa något på ett enkelt 

och vänligt sätt.  

 

Att barnsynen förändrats stort mot för hur det såg ut förr, tolkar vi att samtliga 

pedagoger är enade om. Pedagog 2 uttrycker att man tidigare serverade barnen 

med allt, att man kunde lägga orden i munnen på barnen. Medan idag så låter 

pedagogerna barnen tänka själva och att man möter upp barnen i deras tänk 

med frågor som t.ex. vad vill du? Eller, hur tänkte du nu? Pedagog 3 berättar att 

hennes syn på lek har blivit förändrat, förr skulle hon avbryta en lek som inte 

blir som hon tänkt sig. 

 
[...] det är inte barnen det är fel på om det blir bråk, det är ju miljön eller 

oss, det är liksom allting runt omkring. Vad lockar vi dem till? Så det är så 

vi tänker mer nu, det är inte fel på barnen, det är fel på oss helt enkelt [...] 

(Pedagog 3) 

 

Idag ser vi barnens kvalitéer och förmågor och vad de kan själva menar pedagog 

3 och förklarar vidare att pedsagoger måste vi lära känna barnen och se till 

barnens intressen är och utgå därifrån, utifrån varje barns intresse kunna locka 

de vidare i olika aktiviteter för att stödja barnen i deras utveckling.  

 
Jag tänker såhär, ALLA barn som går på förskolan så känner vi att det är 

otroligt viktigt att vi känner varje enskilt barn, för alla barn har ju olika 

behov, oavsett om man har ett funktionshinder eller diagnos så har man 

ändå olika behov [...]. (Pedagog 3) 

 

Något som flera pedagoger är överens om, är att det gäller att ha ett gott 

förhållningssätt till sin roll som pedagog, samt vad man har för uppdrag som 

pedagog. Genom att kunna lyfta varandra och att kunna se det positiva i andra, 

kan stärka men även smitta av sig till barnen.  

 
Men jag tror också att vi påverkar barnen, om vi tycker om att jobba, om vi 

tycker om varandra och vi tycker om barnen. (Pedagog 3) 

 

Vi uppfattar att pedagogerna anser att det är viktigt att man ser barnets lek som 

en del av barnets utveckling och att man genom att stödja barnet i leken kan 
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hjälpa det att utvecklas vidare som individ. Vi förstår det som att två av 

pedagogerna anser att leken är nästan allt som speglas i barnen, och att det är 

viktigt att pedagoger belyser leken för barnen som är i behov av lekstöd samt 

att pedagoger gör leken meningsfull och rolig för barnet.  

 
[…] leken den har jättestor betydelse, det är nästan allt. Oavsett om de ska 

lära sig saker eller vad man än ska göra så är ju leken superviktig och just 

det här sociala. (Pedagog 4) 

 
 

Dagliga utmaningar för att kunna stödja lekande barn  

När vi började med observationen på förskola 1 så var det endast en pedagog som 

arbetade just då. Under tiden och i väntan på den andra pedagogen, så upplevde vi att 

det inte fanns någon möjlighet för den ensamma pedagogen att sitta med och stötta 

barnen i deras aktiviteter. Dock såg vi en markant skillnad när den andra pedagogen 

kom, och pedagogerna kunde dela upp sig mer. En av pedagogerna satte sig då kring ett 

bord för att kunna vara till stöd för de barn som satt där och spelade spel samt byggde 

pussel. Samtidigt såg vi att den andra pedagogen satte sig i ett annat rum med många 

lekmiljöer för att finnas närvarande som stöd och hjälp till barn som lekte där.  

 

På en av förskolorna vi observerade så var en av pedagogerna borta och hade ersatts med 

en vikarie som varit där vid flera olika tillfällen under en längre tid. Vi upplevde att 

vikarien inte tog för sig och mest bara satt och iakttog under leken ute, vi uppfattade det 

då som att den ordinarie pedagogen fick göra ett dubbelt arbete och försöka vara på alla 

ställen samtidigt, och så pågick det under hela observationen. 

 

För att kunna stödja barn som inte förstår lekkoder i de olika lekarna på 

förskolan så ansåg flera av pedagogerna att det behövdes förutsättningar för 

detta och utan rätt förutsättningar så kan arbetet fort bli en utmaning och det 

blir svårt att stödja de barn som behöver det. Några av pedagogerna uttryckte 

även att tiden var ett stort bekymmer för att kunna räcka till, och kunna hjälpa 

de barn behöver ett visst stöd i leken.  

 
Tiden… Ja det tycker jag, det är det största. Det är inte så många gånger vi 

är tre. (Pedagog 1) 

 
Man har ju inte den tiden som man skulle önska så är det ju, det är så 

mycket annat som ska göras. Ofta kan man ju vara själv [...] så visst skulle 

man kunna önska att nu hade jag två timmar till att bara göra det här. 

(Pedagog 4) 

 

Ett annat bekymmer som pedagogerna betonar är personalbristen som ofta 

uppstår. Pedagogerna verkar alla vara överens om att det ofta inte blir som man 

tänkt och att även om de får in vikarier så kan det sätta stopp för hur de annars 

brukar arbeta med barngruppen. Pedagog 4 menar att om alla pedagoger alltid 

vore på plats så vore det ju inga problem med att arbeta med att stödja de olika 

barnen utifrån sina behov. I andra fall kan det som vi förstår pedagogerna, även 

vara svårt att alltid finnas till för barnen. Pedagog 1 belyser att de ofta blir ensam 
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medan andra är på rast, och att det då inte är så lätt att finnas tillgänglig som 

stöd för de barn som behöver det.  

 
[...] är man ensam så är det svårt. Då ska man cirkulera som pedagog. Det 

är svårt att sätta sig om man är ensam. (Pedagog 1)  

 

[...] Och sen är det ju alltid andra praktiska saker. [...] när man är själv så då 

blir det ju svårt när man ska räcka till mycket på något vis. (Pedagog 5) 

 

Två av pedagogerna uttryckte även att de upplever att det kan finnas 

svårigheter med att kunna stödja barnet vidare, i sin utveckling i leken. 

Pedagogerna menar att barnen bör ju även dem utmanas i att kunna utvecklas 

vidare. Det är där utmaningen kommer in menar pedagog 3, att man inte alltid 

vet hur eller på vilket sätt man ska utmana de barn som är i behov av pedagogers 

stöd i leken.  

 
Ja… ja att kunna se vad som, vad de behöver och vad man kan lyfta upp 

till en ny nivå liksom. (Pedagog 5) 

 

Däremot lyfter pedagog 1 att man i arbetet med att hjälpa de barn som behöver 

stödet mest, inte får glömma det barn som är självgående heller. Vi tolkar att 

hon belyser att det är viktigt att man trots allt finns där för de barnen också. 

 

Vi uppfattar det som att pedagogerna inte kan finnas som stöd för barnen, så 

mycket som de önskar då de stöter på utmaningar i vardagen som gör att det 

inte alltid fungerar som man hoppats på. Även om vikarier ofta sätts in, så 

uppfattar vi att pedagogerna anser att kvalitén inte blir densamma som den vore 

om alla pedagoger alltid skulle vara på plats. Tiden är också något som 

pedagogerna ser som en utmaning, för att kunna räcka till och kunna göra allt 

som de önskar.  

 

Pedagogernas uppfattningar om värdet med att arbeta 
med mindre barngrupper 

När vi kom på förskola 2 och skulle påbörja vår observation, la vi märke till att det var 

väldigt få barn på avdelningen. Vi ställde oss frågande till om många barn var sjuka eller 

lediga, men senare visade det sig att halva barngruppen hade gått till skogen. Barnen 

som var på förskolan upplevde vi lekte på ett lugnt och rofyllt sätt. Alla barn hade 

aktiverade sig i någon aktivitet, och pedagogerna upplevdes kunna sitta med hos barnen 

där de samtalade med dem och stöttade barnen i lekarna som pågick. Det framkom senare 

att mindre barngrupper är något som de dagligen arbetar med för att få en som 

pedagogerna menar det, bättre kvalité på förskolan och i barngruppen.  

 

På förskola 1 observerade vi att lekmiljöerna var indelade och avskärmade till mindre 

ytor. Vi såg även att genom att förskolan var indelad på detta vis så blev inte 

barngrupperna så stora vid varje aktivitet. Vid de flesta aktiviteterna befann sig oftast 

cirka 3-4 barn. Vår uppfattning genom denna observation var att barnen tryggt och 

ostört kunde leka med vad de ville, med nästan vem de ville. Vi förstår att pedagogerna 
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på ett överskådligt sätt kunde arbeta med att se alla barn i deras aktiviteter, och därmed 

kunna vara till stöd och hjälp om något barn kom i konflikt med andra barn.  

 

Något som kan ses som ett bekymmer i förskolan är de stora barngrupperna, 

menar pedagog 1. Pedagog 3 förklarar, för att kunna se alla enskilda barn och 

deras behov är mindre barngrupper något de arbetar med. Fortsättningsvis 

säger hon att barngruppen kan vara 20 stycken barn, men att pedagogerna 

under dagen delade upp gruppen i färre barn. Vi förstår det som att mindre 

grupper med färre barn ger pedagogerna större möjlighet att se de barn som 

drar sig undan samt har svårt att förstå lekkoderna och pedagog 3 berättar att 

de har som utgångspunkt att inget barn vill vara ensam.  

 
[…] det ju viktigt så att det inte blir att man ser någon som är tystlåten och 

försiktig och ensam, och det har ju vi som ansvar också att se till. Därför 

tror jag stenhårt på att dela in barnen i mindre grupper. Man har färre barn 

per pedagog, i olika aktiviteter. Då har man ju all möjlighet att se alla barn. 

(Pedagog 3)  

 

Pedagog 3 trycker på att med mindre barngrupper i verksamheten så kan 

pedagogerna stödja barnet utifrån deras behov på ett mer genomtänkt och 

synligt sätt, och förklarar vidare att barn med diagnos eller funktionshinder 

fungerar bättre med färre barn. Samt att där kan pedagogerna höja statusen hos 

dessa genom att lyfta det här barnet i olika aktiviteter och på så sätt få det barnet 

att känna sig unikt och att andra barn kan lära sig av det barnet.  

 
Titta här, har ni sett vad han eller vad hon kan göra... Visst är han eller hon 

duktig. (Pedagog 3) 

 

På det sättet menar att hon tror att det kan hjälpa barnet att bygga kontakter 

med andra barn. Att som pedagog vara medveten i barngruppen, om vilka som 

kan passa ihop med det här barnet och sätta de i samma grupp och får sitta 

bredvid varandra under olika aktiviteter för att hitta varandra. Samtidigt menar 

pedagog 3 att det inte alltid behöver vara nödvändigt att få in barnet i en hel 

grupp, utan huvudsaken är att barnet får känna sig delaktig i allting som händer 

i förskolan.  

 

Pedagog 2 menar att mindre grupper är bra för att inte leken ska gå överstyr och 

för att barnen lättare ska kunna hitta koncentrationen i olika aktiviteter. Vidare 

belyser hon för att barnen ska kunna leka i mindre grupper så har de jobbat 

mycket på deras lekmiljöer och dela upp olika stationer i verksamheten, de 

brukar även dela upp gruppen så en del går ut och den andra gruppen är kvar 

inne.  
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 Diskussion 
I denna del lyfter vi fram och beskriver de kopplingar som vi kan se mellan vårt 

resultat och vad tidigare forskning säger gentemot vårt syfte som är att beskriva 

fem pedagogers uppfattningar om hur de arbetar med att stödja barn i deras lek 

på tre avdelningar uppdelat på tre olika förskolor. Vi har sammanställt det vi 

finner intressant från vårt resultat gentemot vad andra forskare och författare 

säger om det som undersökts.  

 

För att kunna hjälpa alla barn på ett medvetet och pedagogiskt sätt hävdar 

Knutsdotter Olofsson (1996) att det är viktigt att pedagoger är närvarande och 

lyhörd. Detta är något som pedagogerna i vår studie menar blir en svårighet när 

det kommer till de barn som har svårt med lekkoder men även de ensamma 

barnen som kan finnas på förskolorna, svårigheten beskriver pedagogerna är att 

se om barnet väljer att vara ensam eller inte. I en av intervjuerna belyser en av 

pedagogerna att de arbetar med att få in barnen i barngruppen genom att locka 

med barnet som har svårt att eka med andra, i aktiviteter som kan locka andra 

barn, och på det sättet kan det barnet komma igång med att finna lusten att vara 

tillsammans med andra barn. Genom att man som pedagog är närvarande och 

stöttar barnet så kan man tillsammans med barnet hjälpa till att skapa den länk 

till omvärlden som barnet kanske behöver (Pramling Samuelsson & Johansson, 

2006). Samtidigt berättade en annan pedagog om att de arbetar med att se 

barnets intresse för att kunna locka med barnet i aktiviteter som barnet är 

intresserad av. Ytterligare en pedagog berättade om hur de samarbetar med 

specialpedagoger och habiliteringen för att kunna få hjälp med de barn som har 

svårigheter att ta kontakt med andra. Om barn har svårt för att leka, ta kontakt 

eller är oroliga så hävdar Folkman och Svedin (2003) att det blir viktigt att det 

finns en närvarande pedagog som kan hålla i trådarna för stödja detta barn i 

leken. Vidare beskriver författarna att stödet inte innebär någon som styr och 

ställer, utan att den vuxne ska vara en lugn och trygg person som finns med i 

leken. Om pedagoger finns med som ett stöd för barnet i leken så kan man ses 

som “lekens beskyddare”, som finns med från början till slut (Öhman, 2003; 

Broberg et al. 2013). 

 

Asmervik et al. (2005) lyfter att pedagogernas kunskap om barn som sticker ut 

inte alltid räcker till för att ge barnet samma möjlighet till stöd för att utvecklas 

i leken och lärandet på förskolan, som de barn som inte sticker ut har. På den 

förskolan där de samarbetar med specialpedagoger och habiliteringen menar 

pedagogen att det finns möjlighet för vilken förskola som helst att ta kontakt 

med dessa instanser. Sandberg (2009) belyser att om alla barn ska få samma 

chans till stöd i sin utveckling så bör förskolorna när deras egen kompetens 

brister, ta hjälp av specialpedagogik och att man genom den hjälpen kan göra 

en kartläggning av vilket stöd om barnet behöver. Fortsättningsvis menar 

Sandberg att alla inte vet vilken hjälp som finns att få som pedagoger när man 

känner att sitt eget stöd tryter. Detta är något som kommer fram i intervjuerna, 

nämligen att nästan ingen av pedagogerna tar upp eller verkar veta att denna 

hjälp finns att tillgå till alla barn oavsett diagnos eller inte, detta då vi frågade 
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samtliga pedagoger om detta. Det är något som kan ses som en bakgrund av 

vad Lutz (2009) betonar i sin avhandling, att den svenska forskningen om 

specialpedagogik tidigare har varit mer inriktad mot grundskolan än vad den 

varit mot förskolan.   

 

Pedagogen, som är den enda som belyser detta hjälpmedel, menar att det inte 

behöver gälla barn som har diagnoser eller funktionshinder, utan även med 

andra barn kan man söka den här hjälpen. Sandberg kallar dessa barn för 

gråzons-barn, där ingår de barn som inte har en diagnos men som ändå är i 

behov av något sorts stöd. De barn som hamnar i gråzonen får oftast och enbart 

det stöd som pedagogerna på förskolan själva kan ge dem (Sandberg, 2009). På 

en annan förskola beskrev en av pedagogerna att de hade haft ett barn som var 

i behov av stöd, men att de hade använt sig av en deras egna erfarenheter och 

kompetens för att stödja detta barn i leken med andra barn. De hade, utan att 

tagit hjälp av några andra resurser stöttat och hjälpt barnet genom att finnas 

nära till hands, knyta an till barnet och att de även utgick från hans intressen. 

Precis som pedagogerna beskriver om att de arbetar med att knyta an till barnet 

och att finnas nära barnet belyser Folkman och Svedin (refererad i Broberg et al. 

2013) är en viktig aspekt för att skapa en trygghet och tillit för barnet som 

behöver det.  

 

Förutom det vi eftersökte till i denna studie där vi ville från fram pedagogernas 

uppfattningar om hur de arbetar med att stödja barn som behöver stöd i leken, 

genom intervjuer och observationer, så uppstod det även ett nytt område, 

introduktion. Det var ett återkommande ämne, som pedagogerna menar är ett 

måste för att leken skulle hållas inom ramarna. Leken kan få en negativ effekt 

hos barnen som behöver stöd, om den inte sker på rätt sätt (Öhman 2003). 

Genom introduktionen, där pedagogerna visade hur leken kunde gå till och hur 

man leker med olika saker, kunde pedagogerna stödja barnet i leken då de 

förklarade på ett pedagogiskt sätt hur specifika aktiviteter eller lekmiljöer skulle 

användas. Barns förståelse av lek menar McInnes et al. (2011) förknippas med 

hur närvarande de vuxna är i olika barns lek, hur leken utvecklas beror då på 

hur delaktiga pedagogerna är i den. En av pedagogerna belyser ansvaret som 

de har med att introducera leken för de barn som behöver detta. En annan 

pedagog betonar även vikten av att introducera, då det kan skapa nya intressen 

hos barnet. Öhman (2011) belyser att barnet i leken ofta kan göra saker det 

tidigare inte kunnat om det får stöd och hjälp av en vuxen.  

 

I resultatet av vår studie framkom det att förskolornas avdelningar bestod av 

stora barngrupper där många barn ska bli sedda och hjälpta samtidigt. Detta 

belyser flera pedagoger upplevs som ett bekymmer då de inte hinner se och 

möta alla barns olika och enskilda behov, som de önskar. Dock belyste en av 

pedagogerna deras arbete på förskolan, med att dela upp barngruppen i mindre 

grupper. Pedagogen betonar att barnen inte alltid behöver vara i en hel stor 

grupp, utan det blir bättre kvalité när man kan arbeta med mindre grupper. 

Genom detta arbete så kan det uppfattas likt det Öhman (2003) beskriver, att 

man är en stödjande pedagog som kan lyssna till det enskilda barnet, stödja och 

se de behov som det enskilda barnet behöver. Vidare menar pedagogen även, 
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att man som pedagog lättare kan se och arbeta utifrån varje enskilt barns behov 

om man delar upp barnen i mindre grupper. Man kan trots detta inte heller se 

bort från barnets redan utvecklade kunskaper menar Asmervik et al. (2005), 

utan istället försöka utveckla och skapa nya kunskaper hos barnet. 

 

I studieresultatet blev det märkbart att några av pedagogerna anser att deras 

barnsyn har förändrats genom åren. En av pedagogerna menar att man förut 

ofta la allt i munnen på barnet och att barnet fick allt serverat. Även Johansson 

och Pramling Samuelsson (2006) belyser att man ofta förr var mer som en 

serviceperson till barnet istället för att man gav det stöd som det enskilda barnet 

var i behov av. Knutsdotter Olofsson (1996) hävdar även att pedagogerna bör 

hjälpa barnet att själva lära sig att bli mer kreativa istället för att pedagogerna 

ska ge barnen sina idéer. Samtidigt så betonar en annan pedagog att det är 

viktigt att man ser stödet på ett sätt där man även låter barnet få tänka själva, att 

låta barnen hitta lösningar själva på deras funderingar och problem. Trots detta 

så löser pedagogerna, enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) ofta 

barnets konflikter utan att barnet själv får reflektera kring problemet och 

eventuella lösningar, och som därmed kan få konsekvenser i barnets utveckling. 

Dock betonar pedagogen vidare, vikten av att man ändå bör finnas med som ett 

stöd för att kunna utveckla barnets tankar. Pedagogerna överlag menar att 

stödet man ger barnet i leken kan se ut på många olika sätt, och att inget stöd 

utesluter det andra.  

 

Alla pedagoger i vår studie var enade om att deras stöd i det enskilda barnets 

lek är viktigt, eftersom leken är något som bidrar till att barnet lär sig och 

utvecklas. Flera av pedagogerna belyste även att leken är en viktig del av barnets 

liv och utveckling, att leken nästan är allt. Att leken är en viktig aspekt för 

barnets utveckling samt att den är en stor del av barnets liv hävdar även Jensen 

och Harvard (2009). Dock framkom det i resultatet att stödet kan variera på de 

olika förskolorna. Många av pedagogerna stod positiv till sitt deltagande stöd i 

leken, men samtidigt så påpekade vissa av pedagogerna sin oro för att leken lätt 

kunde förstöras om pedagogerna var med i barnets lekar. Eriksson Bergström 

(2013) likt Jensen och Harvard (2009) samt Trawick-Smith och Dziurgot (2011) 

betonar att pedagogers närvaro i barnets lek, kan få barnet att tappa tråden och 

att leken då i sin tur kan bli förstörd samt ointressant, och att det genom detta 

kan upplevas som svårt för pedagoger att vet hur eller när man ska agera 

och/eller delta i barnens lekar. Även pedagogerna anser att barnet lättare kan bli 

stört om man som vuxen sitter med och att de inte riktigt kommer i gång med 

sin lek då de ibland tycker att det är konstigt att en vuxen är med i leken. 

Däremot så anser både Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2008) samt 

Lindqvist (2002) och Cugmas (2011) att barnet ofta leker bättre och känner sig 

tryggare om en vuxen finns i närheten av barnets lekar. Några av pedagogerna 

betonade även att de ansåg att barnet lättare lär av andra barn i leken och att det 

är där utvecklingen sker. Cugmas (2011) understryker också i sin studie att 

barnet lär sig både bättre och mer om och när de får leka tillsammans med 

jämnåriga barn. När pedagogerna berättade om hur de såg på deras stöd i 

barnets lek så upplevde inte vi att vi sett liknande engagemang som de belyser, 

under våra observationer. Orsaken till detta kan dock bero på tiden för våra 
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observationer eller helt enkelt personalbristen och de stora barngrupperna som 

flera av pedagogerna uttrycker som utmaningar med att kunna vara till stöd för 

barnet.  

 

Avslutande reflektioner 

Det vi fick fram i vårt resultat var att alla pedagoger såg leken som en viktig del 

i barnets liv, dock märkte vi att de flesta upplevde svårigheter med att trots allt 

kunna stödja barnet i deras lekar. Detta förstår vi kan bero på tidsbristen, för 

stora barngrupper men även bristen på kunskap kring detta område från 

pedagogernas sida. Vi uppfattade det som att mindre barngrupper var ett 

alternativ för att kunna synliggöra varje barn och kunna möta deras enskilda 

behov. Det framkom även i vårt resultat var att det finns hjälp och resurser att 

få för alla barn oberoende på vilket behov barnet har. Det tycks dock inte vara 

kännbart för alla pedagoger då enbart en pedagog av fem nämnde detta 

hjälpmedel som innebär en kontakt med specialpedagoger, logopeder och 

habilitering.  

 

Vidare forskning  

I denna studie, har det framkommit att specialpedagogik är ett arbetssätt som 

pedagoger kan få hjälp med av andra utbildade personer. Utifrån detta har då 

vår nyfikenhet väckts, om hur pedagoger dagligen arbetar med barn som är i 

behov av specialpedagogik. Hur anpassas dagarna i verksamheten efter dessa 

barn, samt hur läggs arbetet upp kring dessa barn?  

 

Något annat som skulle vara intressant att forska vidare på är barnens tankar 

kring pedagogernas delaktighet i leken. Genom intervjuer med barnen kan man 

försöka ta reda på hur barnens syn och uppfattningar är på pedagoger som 

deltar i leken. 

 

Tack! 

Vi vill tacka de förskolor och pedagoger som deltagit i intervjuer samt 

observationer, och som därmed gjort denna studie möjlig. Vi vill även rikta ett 

stort tack till vår handledare Staffan Löfquist som under hela studiens gång har 

funnits tillgänglig och stöttat oss i våra tankar och funderingar kring studiens 

innehåll och upplägg. Tack! 
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Bilaga 1: Informationsbrev till chef 
och pedagoger 
Hej! 

 

Vi heter Evelina Svensson och Sandra Nenzén och är två studenter som studerar sista terminen 

på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi håller just nu på med vårt 

examensarbete som handlar om pedagogers stöd i leken.  

 

I detta arbete väljer vi att både observera pedagogerna leken på förskolan, samt att enskilt 

intervjua fem pedagoger på olika förskolor. Vi riktar inte in oss på att det bör vara endast 

förskollärare, utan pedagoger med olika utbildning kan delta i intervjuerna. Till detta arbete 

önskar vi därmed att en avdelning på er förskola skulle kunna ställa upp på det vi avser att 

genomföra.  

 

Observationerna kommer att ta en förmiddag, ca tre timmar och intervjuerna är beräknad att 

ta ca 40-50 minuter vardera. I intervjuerna med pedagogerna kommer vi att utgå från olika 

händelser under observationerna. För att informanterna ska veta vad vi kommer att ta upp 

skickar vi innan intervjuerna ut ett liknande observationsprotokoll där vi skrivit ner 

varierande utgångspunkter. Vid observationerna kommer vi att dokumentera med hjälp av 

penna och block, och under intervjuerna vore vi tacksam om vi fick spela in dessa på ljudfiler. 

 

Enligt Vetenskapsrådet finns det etiska principer som man bör följa vid genomförande av en 

svensk forskning, det handlar för det första om ett nyttjande krav som innebär att den 

insamlade informationen vi får fram endast kommer att användas av oss studenter samt 

eventuellt vår lärare till denna uppsats, och att efter användandet kommer alla 

ljudinspelningar och observationer att raderas. Det finns även ett krav om samtycke, där vi 

studenter måste ha ett samtycke från de pedagoger som deltar i studien att få göra det vi väljer 

att göra. Kravet om information innebär att vi måste meddela deltagarna i studien om vad vi 

avser att undersöka, samt hur vi tänker gå till väga. I detta krav ingår det även att deltagarna 

måste få veta att deras medverkan är frivillig, och att de kan hoppas av den när de som helst 

vill. Även att allt det som spelas in från deltagarna kan raderas inom två veckor om någon 

deltagare önskar det. Till sist nämns konfidentialitetskravet som innebär att vi kan säkerställa 

att deltagarnas namn, ålder, kön personuppgifter osv inte kommer ut till någon annan. 

 

Vi kommer inom en kort framtid att åter höra av oss till er igen, för att säkerställa möjligheten 

att få komma till er förskola. 

 

Vid frågor, kontakta oss gärna: 

Evelina Svensson tel. XXX-XXXXXXX, mail: evsv1202@student.miun.se  

Sandra Nenzén tel. XXX-XXXXXXX, mail: sane1101@student.miun.se  

 

Tack på förhand 

Evelina och Sandra  

mailto:evsv1202@student.miun.se
mailto:sane1101@student.miun.se


 

 

 

Bilaga 1: Observation förskola 1 
 

 Två pojkar utmärkte sig mer än de andra genom att cirkulera runt kring olika 

aktiviteter, utan att riktigt kunna välja vad de ville leka med. Efter att ha 

provat på och känt av i 3 olika aktiviteter så valde de till sist en aktivitet som 

pågick under hela vår observation. Pojkarna ville inte bli störda i sin lek, utan 

när de såg att vi observerade så skickade de oss därifrån.  

 

 

 Tre tjejer sitter med en Ipad och ska spela, när tjej (1)  har spelat länge nog 

enligt tjej (2) så söker tjej (2) kontakt med pedagogen (vi förstod det som att 

denna kontakt var ett sätt att få hjälp i bytet mellan spelare samt att barnen 

söker kontakt med pedagogerna för att få hjälp i situationer som barnen inte 

kan lösa själv.). Pedagogen hjälper tjej (2) genom att ta fram ett timglas som 

därefter styr tiden över ipaden.  

 

 

 Ett barn kommer till förskolan, och vill gärna sitta hos en pedagog en stund. 

Pedagogen försöker få barnet att hitta på något genom att erbjuda en rad 

aktiviteter utan något napp. Pedagogen bjuder sedan in barnet till att gå och 

titta om bilarna finns kvar. Barnet följer med och jag hör hur barnet och 

pedagogen tillsammans samtalar om saker som barnet kan relatera till och 

som jag uppfattar får barnet att känna sig trygg. Pedagogen sitter med barnet i 

bil-rummet medan barnet får komma igång med leken.  
  



 

 

 

Bilaga 2: Observation förskola 2 
 

 Ett av barnen utmärkte sig lite mer än andra. Han hade svårt att sitta still och 

var högljudd. Efter tag då legobygget blev mer och mer högljutt tog en av 

pedagogerna med pojken på sidan och visade honom ett nytt program på 

lärplattan. Då man först skulle färglägga en bild som sedan fick “liv” i 

lärplattan. Barnet blev fångad, färglade sin bild och myrorna var som borta 

och en längre stund kunde han sitta och koncentrera sig.  

 

 

 En pedagog sitter med ett barn som är fem år och spelade ett spel, men inte så 

som spelet skulle spelas. Utan pedagogen anpassade spelet till den nivån det 

här barnet låg i. Så istället för att slå en färgtärning och ta rätt bricka med 

samma färg som tärningen visar och lägga på spelbrickan för att fylla alla 

tomma ballonger. Så fick de här barnet ett antal brickor i olika färger för att 

sedan sortera och lägga tillbaka i lådan till rätt fack.  

 

 

 Under samlingen innan lunchen så gjordes leken hunden och benet, vi 

uppmärksammade att en del barn var lite oroliga, svårt att sitta med och 

koncentrera sig på leken som pågick. Pedagogen sa till, och försökte få de 

nyfikna på vad som hände. När de blev ett av barnens tur, som hade svårt att 

koncentrera sig så lät detta barn som en ko istället för en hund. Pedagogen 

uppmuntrade detta genom att säga, vilken konstig hund, eller vad är du för 

djur. Efter de så var alla barn olika djur och gjorde de lätena då det var deras 

tur. De barn som hade svårt att sitta still och koncentrera sig deltog efter de i 

leken.  

 
  



 

 

 

Bilaga 3: Observation förskola 3 
 

• Ett barn (1) är ensam under längre tid, då och då söker ett annat barn (2) 

kontakt med honom, då barnets kompis (2) drar iväg med leken ifrån det 

”ensamma barnet” (1) igen. Hen blir ensam kvar där hen fortsätter för sig 

själv. Efter ett tag kommer en av pedagogerna fram och försöker locka med 

hen till att se vad de andra barnen gör. Hen följer då med, men som vi 

upplevde så avvek hen från de andra barnen när pedagogen fokuserade på de 

andra. Hen återgick då till samma ställe som tidigare, där hen sedan befann 

sig under hela observationen.  

 

 

• Två barn leker tillsammans medan ett annat barn tittar på. Jag uppfattar att 

hen tittar för att sedan vilja testa själv, det barnen gör. Hen testar att göra 

samma sak som barnen i leken gör och när hen väl gör det så går de andra två 

barnen därifrån och hen blir själv. Hen blir sittandes på sidan av och tittar på 

när andra barn leker runt om hen. Senare kommer en ny grupp med barn och 

leker där hen sitter, hen försöker återigen komma in i leken, då barnen precis 

som innan går därifrån istället.  

 

 

• Två barn leker att de var gammal och gick runt med pinnar som käppar. Ett 

annat barn ville vara med, men fick höra att hen inte fick vara med om hen 

inte hade en pinne. Jag upplevde att barnet fick panik och letade febrilt efter 

en pinne av viss sort, för att kunna få delta i leken.  
  



 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor: 

 

 På vilket sätt kan man arbeta med att stödja barn med diagnos eller 

funktionshinder i leken? 

 

 Det finns även barn utöver de som har en diagnos eller ett funktionshinder 

som har svårt att leka. Hur anser ni att man kan stödja dessa barn i leken? 

 

 Hur arbetar ni med att se och höra alla barns åsikter om något barn ofta 

bestämmer mer över andra? 

 

 Hur delaktig är ni pedagoger i barnens lekar?  

 

 Hur ställer ni er till barn som väljer att vara ensam och dra sig undan, samt 

hur vet man att barnet väljer det själv? 

  

 Vad anser ni är fri-lek? 

 

 Vilken betydelse ser ni att leken har för barns utveckling? 

 

 På vilket sätt tror du att man kan få barnen att finna ett intresse för en 

aktivitet och stanna i den en längre tid? 

 

De kursiverade och fetstilta frågorna är de frågor vi använde oss överlag på. Även 

följdfrågor tillkom under de olika intervjuerna utifrån de olika observationerna.  

 


