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Sammanfattning
Research shows that children in need of special support do not participate in play with peers to the
same extent as their peers and therefore risk missing important parts of their development, such as
interaction and participation. The purpose of this study was to examine opportunities and possible
barriers in the application of the evidence-based program Playtime / Social Time, as a method to
develop social skills and interaction in the play of children with special educational needs and their
peers, using a peer-mediated approach. The study highlights a socio-cultural perspective where
learning and development takes place through interaction with others. The empirical data were
collected through four observations in two inclusive pre-school classes with XX children aged 3-5,
and through five focus conversations with two preschool teachers during 5 weeks, when the
application of some program activities was carried out by the teachers in their classes. One prominent
result shows that preschool teachers welcomes the use of an evidence-based material to practice play
and interaction with the children. The teachers believe that it would benefit all children on many
levels. Another perceived benefit of the program is that it contributes to making play and play skills
visible for teachers and children and give support in considering play as a democratic right for
children. An issue, which the participants acknowledge they have to think more about, concerns if and
how peers would be motivated to be role models in the play situation. The focus of the discussion lies
in the result of the importance of the environment for social encounters and on the importance of the
role of peers in the program.
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Förord
Arbetet i denna uppsats har genomsyrats av ett nära samarbete författarna i mellan. Därför har vi varit
lika involverade i alla delar av uppsatsen. Den enda uppdelning som gjorts är att observationer och
transkriberingar av fokussamtal har delats upp oss emellan av praktiska skäl men vi har i övrigt arbetat
tillsammans med alla delar. Vi är glada att ha fått möjligheten att skriva tillsammans och detta har
varit lärorikt och utvecklande för oss som blivande specialpedagoger.
Vi vill rikta ett stor tack till förskollärarna som generöst gav av sin kraft och tid för att göra denna
uppsats möjlig. De har delat med sig av sina reflektioner och kunskap vilket gav oss ett omfattande
empiriskt material att analysera. Deras engagemang för pedagogisk utveckling och en verksamhet med
hög kvalitet har varit inspirerande och de utför ett viktigt arbete att möta alla barn i förskolan.
Våra familjer har med stort tålamod stöttat och uppmuntrat oss under denna utbildning och denna
skrivprocess, vilket också gjort det möjligt för oss att slutföra denna utbildning.
Ett stort tack till Eva Siljehag som med kunnig och fast hand har väglett oss genom denna uppsats.
Vi vill också tacka vår värdefulla studentgrupp som vi har haft stor glädje av att bolla med under hela
utbildningen.
Uppsala och Gävle, december 2016
Suzanne Aldskogius & Katja Persson
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Inledning
Att leken har betydelse för barns utveckling och lärande går det att läsa om i Läroplan för förskolan
där det även står att ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska
prägla verksamheten i förskolan" (Skolverket, 2016, s. 6). Men för att leka behöver barn kunna leka
och av kunskaper vi tillägnat oss under utbildningen på Specialpedagogiska programmet vid
Stockholms universitet, går det att förstå att många barn kan hamna i svårigheter när det gäller socialt
samspel med kamrater. Detta kan medföra att vissa barn inte får tillgång till leken som förskolans
läroplan trycker på är en oumbärlig del för barns utveckling och lärande. Det kan även medföra att det
i förskolan finns barn som känner sig exkluderade trots att förskolan ses vara en inkluderande
verksamhet. Helldin (2007) lyfter det specialpedagogiska uppdraget ur ett samhällsperspektiv och
belyser behovet av specialpedagogiskt arbete för inkludering av alla barn både inom
skolverksamheterna och i samhället i stort. Det får betydelse för hur specialpedagoger ser på barn,
delaktighet, socialt samspel och lek och vad det är som påverkar att det sociala samspelet eventuellt
uteblir för vissa barn. Hur ser lärmiljön ut där hinder och svårigheterna med lek och dess lekkoder
finns, och vilka svårigheter i miljön kan skönjas som påverkar varje barns möjligheter till lek och
social inkludering? Dessa frågor kan vara av vikt att problematisera då det inte är ovanligt att
svårigheter läggs på barnet utifrån tankar om individers brister istället för att titta på förhållanden i
miljön runt barnet (Nilholm, 2005; Palla, 2011). Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ska
barngruppen ses som en viktig del i varje barns utveckling och lärande på förskolan där ”lärandet ska
baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra”, (s.7). Citatet
belyser vikten av samspelet mellan barnen på förskolan vilket Odom, McConnell, Ostrosky, Peterson,
Skellenger, Spicuzza, Chandler, och McEvoy, M. (1997) menar att barn i behov av särskilt stöd ofta
upplever problem med. De belyser att problemen kan grunda sig i själva funktionsnedsättningen i sig
men även i miljön. Författarna menar också att de jämnåriga kamraterna sällan initierar lek och
samspel med barn i behov av särskilt stöd. Utifrån detta har Odom et al. utvecklat
interaktionsfärdighetsprogrammet Play Time/Social Time. Programmets syfte är att hjälpa pedagoger
att utforma lärmiljön och systematiskt stötta barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater att med
hjälp av varandra utveckla färdigheter i sociala lekkoder och erfarenheter i social interaktion. Szumski,
Smogorzewska och Karwowski, (2015) har i en studie gjord i Polen sett goda resultat av arbetet med
Play Time/Social Time.

Problemformulering
Mot bakgrund av att barn kan känna sig exkluderade i förskolan på grund av svårigheter i det sociala
samspelet med kamrater och att det i det specialpedagogiska uppdraget ingår att främja inkludering
beslutade vi oss för att delta i ett projekt vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms
universitet. Projektets syfte är att undersöka lek och samspel för alla barn i inkluderande
förskolemiljöer. Projektet leds av Eva Siljehag och Mara Allodi Westling. Denna uppsats som är en
delstudie inom detta projekt undersöker om och i så fall hur interaktionsfärdighetsprogrammet Play
Time/Social Time skulle kunna bidra till att pedagogerna i den svenska förskolan får stöd i att utforma
lärmiljön för att stötta barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater i deras utveckling av sociala
lekkoder och social interaktion.

2

Syfte och frågeställningar
Syftet för denna delstudie är att undersöka hur några förskollärare på en svensk förskola beskriver
möjligheter och begränsningar med att använda interaktionsprogrammet Play Time/Social Time samt
analysera dess möjligheter att genom lek främja interaktion och lekfärdigheter för barn i behov av
särskilt stöd och deras kamrater i inkluderande förskolemiljöer.
Frågeställningar


Vilka möjligheter och hinder framkommer med att använda arrangerade lekstunder utifrån
underlaget PT/ST?



På vilket sätt kan ett systematiskt arbete med lekfärdigheterna ”hjälpa till och be om hjälp”
och ”komma överens” och som ingår i PT/ST främja inkludering?



På vilket sätt skulle ett arbete med PT/ST kunna främja delaktighet och möten mellan barn
samt utveckla social förmåga för barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater?



Vilka dilemman skulle kunna uppstå samt vilka eventuella anpassningar skulle behöva göras
av PT/ST för att passa svensk förskola utifrån förskolans läroplan?

Bakgrund
Nedan beskrivs först delar av styrdokument och rapporter som anses relevanta för syftet med studien.
Därefter redogörs för interaktionsfärdighetsprogrammet Play Time/Social Time för att sedan i
avsnittet "Tidigare forskning" göra en beskrivning av, för studien, relevant specialpedagogisk
forskning. Efter det följer en redogörelse av teoretiska utgångspunkter i studien. En del av Vygotskijs
tankar om leken och lärande beskrivs, samt sociokulturell teori.

Policymål för inkluderande förskolemiljöer
Sverige har skrivit under och förbundit sig att följa flera internationella dokument som värnar om
barnens rätt i samhället. I FN:s Barnkonvention artikel 28 slås det fast att alla barn har rätt till
utbildning. Syftet med utbildningen ska vara att alla barn ska ha möjlighet att utveckla som individ
och att "förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred,
tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk..." (FN 1989, artikel 29).
Barnkonventionen tar också upp barnens rätt till lek; "varje barn har rätt till lek, vila och fritid" (artikel
31). Med detta belyser FN varje barns rätt till lek och fritid. Det belyses även i artikel 23 där det går
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att läsa att barn med funktionsnedsättning har rätt till ett skäligt och fullgott liv och stöd att delta i
samhället på lika villkor (FN, 1989). Trots barns oändliga mängd olikheter ska de ha samma rätt att
delta och samverka.
Även Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som Sverige skrivit under understryker
barns olikheter och belyser att dessa ska ses som tillgångar i utbildningen. Det står att: "varje barn har
unika egenskaper, intressen, fallenhet och inlärningsbehov" och att "utbildningssystemen skall
utformas och utbildningssystemen skall genomföras på ett sådant sätt att den breda mångfalden av
dessa egenskaper och behov tillvaratas" (s. 11). De nationella styrdokumenten tar stöd i bland annat de
ovan nämnda internationella dokument i utformandet av nationella mål och riktlinjer för
verksamheten. Enligt skollagen (Skollagen, 2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska
verksamheten anpassas till alla barn i förskolan och de barn som är i behov av särskilt stöd skall ges
det stöd som krävs för varje individ. Vidare slår läroplanen, precis som barnkonventionen, fast att
leken ska ligga till grund för barnens lärande och utveckling i förskolan.
Som nämndes i inledningen behöver barn många gånger stöd och hjälp för att kunna leka och i
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhålls betydelsen av vuxnas samt barngruppens stöd för
individens lärande:
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.
Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande..." (Skolverket, 2016, s.7)
och:
Barnen ska få stimulans och vägledning av de vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens
och utveckla nya kunskaper och insikter..." (Skolverket, 2016, s.7).

Utifrån citaten ovan går det att förstå att barn har rätt till stimulans och vägledning av såväl vuxna som
sina kamrater för att därmed kunna utvecklas och lära. Flera professionsverksamma och forskare
(Edfeldt, 2015; Olofsson Knutsdotter, 2003; Pramling Samuelsson, 2016) belyser lekens betydelse för
barns lärande och att barn lär genom lek. Utifrån detta går det att förstå att barn kan behöva vägledning
i lek för att utvecklas och lära. Skolinspektionen har däremot uppmärksammat att det i vissa granskade
förskolor finns en uppfattning att barn inte ska störas i leken. Skolinspektionen anser att det kan få
konsekvenser för barnens lärande om de lämnas ensamma i leken. Rapporten belyser vidare att; "om
förskollärarna deltar i leken och tar tillvara på möjligheterna till undervisning kan barnen ges
förutsättningar för att ytterligare utvecklas och lära" (Skolinspektionen, 2016a).
Ytterligare en rapport från Skolverket lyfter betydelsen av att pedagoger tar vara på möjligheter till
undervisning och skapar strategier i verksamheten. I rapporten "Förskolans kvalitet och måluppfyllelse
2015-2017, delrapport 1" framhålls värdet av att i förskolan ha medvetna strategier för att främja
lärandet. Detta skulle medverka till att förskolans uppdrag i läroplanen synliggörs för pedagogerna
menar rapportens författare (Skolinspektionen, 2016b). Efter sökning vi gjort verkar det finnas lite av
systematiskt evidensbaserat material som syftar till att öva social interaktion som riktar sig mot
förskolan, detta utifrån vad som lyfts fram på till exempel SPSMs (Specialpedagogiska
skolmyndigheten) hemsida.
Utifrån det som lagts fram ovan har vi i denna studie valt att fördjupa oss i
interaktionsfärdighetsprogrammet Play Time/Social Time som kan ses som ett sätt att skapa
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förutsättningar för ett inkluderande arbete. Med programmet som grund har vi studerat vad tidigare
forskning visar när det gäller barns lek, sociala samspel och inkludering.

Play Time/Social Time
Interaktionsfärdighetsprogrammet Play Time/Social Time är ett evidensbaserat material som är
utvecklat vid Minnesota University av Samuel L Odom et al. (1997). Play Time/Social Time är ett
program som syftar till att öva sex interaktionsfärdigheter som dess författare anser behövs för att
kunna leka (ibid.). Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) använder begreppet "förmågor" när det
gäller vad barn förväntas ges möjlighet att utveckla i förskolan. Begreppet "förmåga" kan anses som
likvärdigt med begreppet "färdigheter" i Play Time/Social Time. Play Time/Social Time kommer
vidare i uppsatsen att benämnas PT/ST eller interaktionsfärdighetsprogrammet. PT/ST tillhandahåller
organisatoriska förslag eller riktlinjer, arrangerade lekar och samlingsplaneringar för att stötta
pedagoger att arbeta med sociala interaktionsfärdigheter med barn i behov av särskilt stöd och deras
kamrater i förskolan. De sex interaktionsfärdigheterna är som följer: "dela med sig", "uthållighet", "be
om att dela med sig", "organiserandet av lek", "komma överens" och "att hjälpa varandra".
Arbetet med alla övningarna i programmet tar 100 dagar i olika faser, men författarna understryker att
det är bättre att göra så många övningar som hinns med istället för att inte öva något alls. För att
kunna avgöra vilka barn som behöver öva mer och vilka styrkor och intressen barnet har finns ett
observation/skattningsschema (bilaga 4) som pedagogen använder som vägledning i den ordinarie
verksamheten. I observationsmaterialet finns exempel på både barnens handlingar och upplevelser
under lek med jämnåriga.
PT/ST består av tre komponenter. Den första komponenten innebär att pedagogen har en samling
(lesson i PT/ST) tillsammans med de deltagande barnen för att beskriva, visa och öva någon av de sex
interaktionsfärdigheterna. Barnen får öva aktuell interaktionsfärdighet i samlingen för att sedan gå
över till den andra komponenten. Denna innebär att pedagogen arrangerar lekstunder där barnen
praktiskt övar på en interaktionsfärdighet i en arrangerad lekstund. Den tredje komponenten i PT/ST
består i att pedagogen under hela arbetet med barnen ger verbala uppmaningar, så kallade prompts,
och stöttar barnen i att använda interaktionsfärdigheten som övas i leken. Pedagogen fasar ut de
verbala uppmaningarna genom att ersätta dem med symboler under programmet. Uppmaningarna
ersätts med exempelvis "glada ansikten" för att uppmuntra barnen att använda
interaktionsfärdigheterna. Även detta tas successivt bort för att barnen tillslut ska kunna använda
interaktionsfärdigheterna på ett självständigt sätt (Odom et al., 1997).
Efter varje arrangerad lekstund utförs en utvärdering som hjälp för förskolläraren att kunna gå vidare i
arbetet med barnen inför nästa lekstund.

Tidigare forskning om lek och socialt samspel ur
ett specialpedagogiskt perspektiv
Utifrån studien syfte ser vi det relevant att lyfta forskningsfrågor som rör alla barns inkludering i
förskolemiljön. Vi kommer i detta avsnitt beröra vad som påverkar en inkluderande miljö och hur man
inom forskningen ser på alla barns och varje barns delaktighet och sociala samspel. Avsnittet kommer
även beröra leken och dess betydelse för lärande, samt specialpedagogiken i förskolan.
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Lärmiljöns betydelse för inkludering
Inkluderingsarbetet bör enligt Ainscow, Dyson, Goldrick och West (2012) föras på olika nivåer i
samhället. I undersökningen, har författarna samlat longitudinella data från flera olika studier om
utvecklandet av skolor som är effektiva för alla barn och unga människor. Ainscow et al. kommer
fram till att förutom att ett arbete för att skapa inkluderande skolor måste ske på många nivåer i
samhället så kräver arbetet med inkludering pedagoger som är medvetna om vikten av att ha ett
inkluderande klimat i klassrummet. Detta skapas genom att skapa välkomnande attityder i
verksamheten. Detta innefattar både att arbeta med värdegrundsfrågor där social, kulturell och
intellektuell mångfald behandlas men också på implicita sätt där ett inkluderande klimat kräver att
pedagogen har en förståelse för vikten av att anpassa verksamheten efter alla elevers olikheter och
därför lära ut samma sak på olika sätt till olika elever. Melin (2013) kom i sin studie fram till att
strukturerna i förskolan påverkar barnens möjligheter till social delaktighet. Hon lyfter att
pedagogernas förhållningssätt i synen på barn möjliggör eller hindrar barns sociala delaktighet i
verksamheten. Ett förhållningssätt som gör att pedagoger möter alla barns olikheter och anpassar
verksamheten till detta gör det möjligt för alla barn att mötas. Pedagoger vars synsätt gör att de delar
upp barn bidrar till att barnen inte kommer tillhöra samma kamratgemenskap. Utifrån detta kan det
ses betydelsefullt att skapa en lärmiljö anpassad för elevernas olikheter och detta påvisar Graham och
Harwood (2011) i sin undersökning. Deras resultat visar att när en av skolorna förändrade sin lärmiljö
gavs barnen möjlighet att bli delaktiga och inkluderade i skolverksamheten. Eleverna fick stöttning i
att lära sig sociala koder och lekfärdigheter som utvecklade förmågan att delta i ”fri lek” och samvaro.
Även Szumski, Smogorzewska och Karwowski (2015) belyser detta och menar att med hjälp av olika
strategier, som t.ex. att arrangera den fysiska miljön, kan interaktionen påverkas mellan barn i behov
av särskilt stöd och deras kamrater. Vidare pekar Graham och Harwood (2011) på att det även
skapades relationer mellan barn och lärare som gjorde att lärarnas syn på ”de stökiga barnen”
förändrades och nyanserades. Författarna redogör även för att det är viktigt att ta hänsyn både till
lärmiljön som eleven vistas i men, precis som Lundqvist, Allodi Westling och Siljehag (2015) kommer
fram till i sin longitudinella studie som belyser barns olika utbildningsvägar från förskola till tidiga
skolåren, också individernas olika förutsättningar och svårigheter för att kunna stötta individen på rätt
sätt.
Samtliga nämnda författare ovan pekar i sina studier på betydelsen av att arbeta aktivt i verksamheten
med en inkluderande miljö. När Ainscow, et al. (2012) diskuterar detta i sin artikel tar de även upp det
ur pedagogernas perspektiv och framhäver att de kunde se att det fanns ett motstånd hos pedagogerna
att arbeta aktivt i verksamheten med en inkluderande miljö. Det kunde handla om andra prioriteringar i
arbetet med barnen eller om rent strukturella förutsättningar som gjorde arbetet svårt och därmed
eventuellt nedprioriterades. Pedagogers eventuella motstånd och olika strukturella begränsningar
kommer vi diskutera vidare framöver i denna studie.

Delaktighet och tillhörighet
Att få känna delaktighet är viktigt för barn visar forskning (Ackesjö & Persson, 2014; Lundqvist,
2016). Resultat pekar på att när barn utan och i behov av särskilt stöd i förskolan och tidiga skolåren
tillfrågas om vilka förutsättningar som behövs för att må bra, lära sig och utvecklas så svarar de bland
annat att känslan av grupptillhörighet med jämnåriga och delaktighet är viktig. Ackesjö och Persson
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(2014) beskriver att: "barns möjligheter att skapa tillhörighet i en social gemenskap är beroende av de
institutionella sammanhang som sätter villkor för hur de sociala relationerna organiseras" (s. 18). I
undersökningen som grundade sig på en etnografisk longitudinell studie med 20 barn i
förskolegrupperna, 15 barn i förskoleklassen och 21 barn i år ett och som utgår ifrån barnens
perspektiv pekar vidare på att det inte räcker med att befinna sig på samma plats för att uppleva
tillhörighet med jämnåriga: "Sociala gemenskaper konstrueras genom gränserna runt om, dvs också
via uteslutningsprocesser " (sid. 23). Med detta menar Ackesjö och Persson bland annat att en
marginell position i barngruppen kan göra det svårt att skapa nya relationer (ibid.).
Att vissa barn är mer i risk att inte få känna delaktighet beskriver Ytterhus (2003) i sin studie om barns
sociala samvaro som bygger på deltagande observationer av 80 norska barns möten med varandra på
fem förskolor. Resultaten visar att de barn som har dolda funktionsnedsättningar eller barn utan
diagnos men med svårigheter är de barn som löper högst risk och som är mest sårbara i den sociala
interaktionen på förskolan. Flera forskare (Guralnick, Hammond, Connor & Neville, 2006; Odom et
al., 1997) beskriver att barn i behov av särskilt stöd sällan blir inbjudna till lek av deras kamrater och
detta belyser även Ytterhus (2003). Till skillnad mot Odom et al. menar dock Ytterhus att alla barn har
en önskan om samverkan med andra och att det i hennes studie inte visade sig påverkas av barnens
olikheter. Ytterhus kunde se att kamraterna initierade lek med barnen i behov av särskilt stöd. Fick de
ingen tydlig respons försökte de ofta ett par gånger till. Anledningen till att de till slut gav upp var
enligt författaren att de uppfattade det som att barnen var antingen upptagna eller att de helt enkelt inte
ville vara med dem. Vad som däremot framkom enligt Ytterhus i enlighet med det som Odom et al.
(1997) menar, är att barn som har svårt att hålla sig till de "sociala lekkoderna" kan hamna utanför då
dessa uppfattas skapa oordning i leken enligt kamraterna. I och med detta kan Ytterhus utifrån sina
resultat förstå att för barn med synliga funktionsnedsättningar är själva funktionsnedsättningen ett
slags försvar genom att kamraterna har någonting att förhålla sig till medan barnen med dolda
funktionsnedsättningar lätt uppfattas som "konstiga".
Ytterhus (2003) gör vidare skillnad på den objektiva, för andra synliga, inkluderingen och den
subjektiva, av individen upplevda, inkluderingen och trycker på att det är av betydelse att lyfta fram
båda dessa sidor av inkluderingen. De barn som kan tyckas se ut att ingå i samvaron kan ha en ytterst
liten roll i samverkan med kamratgruppen. Upplevelsen av tillhörighet är enligt Ytterhus svårast för de
barn utan synlig funktionsnedsättning och att de var de barnen som behövde mest stöd och hjälp av
kamrater eller vuxna i det sociala samspelet.
Det sociala samspelet mellan barn påverkar möjligheterna för det enskilda barnet att faktiskt bli
inkluderad och inbjuden av kamrater men påverkar även känslan av att vara inkluderad. Vad vissa
forskningsresultat visar om social förmåga och samspel redogörs för under nästa del.

Social förmåga och samspel
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) lyfter i sin studie att barn genom samspel
"utvecklar underförstådda, etiska överenskommelser som får betydelse för deras agerande" (s. 102).
De menar vidare att barn genom sampel lär sig att förhålla sig till olika situationer och kontexter så
som förskolan som verksamhet, olika kamrater eller vuxna i deras närhet. Etiska överenskommelser
som görs gäller innehållet i samspelet och hur det ska gå till. De kan vara uttalade eller outtalade och
beror även på tidigare erfarenheter och på nya i den gällande situationen. Samspelet bidrar även till
sociala positioner som möjliggör handlingsutrymme för barnet i det sociala samspelet (ibid.).
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Ytterhus (2003) visar genom sina resultat att barn utan synliga funktionshinder eller utan diagnos är de
barn som har svårast i det sociala samspelet med kamraterna men belyser att det inte är helt enkelt för
barn med tydliga funktionsnedsättningar heller. Det pekar även Edfelt (2015) på och menar att barn i
behov av särskilt stöd sällan samspelar med andra utan oftast håller sig till en vuxen. Det är ofta den
vuxne som hjälper barnet och initierar samspel med kamraterna och barnet deltar sällan i fri lek.
Det som Ytterhus (2003) och Edfelt (2015) pekar på visar sig även i andra forskningsresultat där man
kan se att barn i behov av särskilt stöd inte har samma möjligheter som sina kamrater att samspela och
delta i sociala aktiviteter (Luttropp, 2011). En betydande skillnad visar sig i Luttropps resultat när det
gäller samspel och social delaktighet för barnen i behov av särskilt stöd beroende på om de befinner
sig i en ostrukturerad situation som "fri lek" eller en strukturerad situation. I de strukturerade
situationerna visade det sig inte vara någon skillnad mellan hur delaktiga barnen i behov av särskilt
stöd var jämfört med kamraterna. I den "fria leken" synliggjordes skillnader i hur barnen deltog mellan
de båda grupperna och Luttropp belyser att ostrukturerade situationer kräver större förmåga i sociala
samspelsfärdigheter. Vidare ställer hon sig frågan hur pedagoger kan ge stöd åt barnen i dessa
situationer eftersom de i den fria leken inte är med och styr i samma utsträckning som vid
strukturerade aktiviteter (Luttropp, 2011).
Relationerna i förskolan är enligt Edfelt (2015) viktigt för pedagogerna att vara uppmärksamma på
eftersom återkommande negativa samspelssituationer kan påverka barnens utveckling. Även Jonsdottir
(2007) påpekar detta och menar att goda relationer mellan barn är en förutsättning för barnets
utveckling och att det är förskolans uppdrag att skapa förutsättningar för dessa relationer.
Vikten av socialt samspel pekar Ackesjö och Persson (2014) på i sin studie om barns tankar om
övergångar mellan olika skolformer, där de genom observation av barns lek kunde se att barn
använder tidigare sociala gemenskaper som grund för att skapa sig nya. De kunde utifrån barnens
berättelser förstå att barnen reflekterar över sig själva och hur de är som sociala individer utifrån
tidigare samspel med kamrater, till exempel om de är bra på att ta kontakt med andra eller om de är
blyga. Utifrån denna reflektion hanterar barnen skapandet av nya relationer framhåller författarna
(ibid.).

Leken som arena för utveckling och lärande
Vygotskij (1995) framhåller att det finns vissa grundläggande samband mellan fantasi och verklighet
där ett samband handlar om att ju rikare en människas erfarenhetsvärld är desto större är hens fantasi.
Han menar att om en människa inte har fått erfara någonting via antingen att själv ha upplevt det eller
via förmedling av någon annan är det inte möjligt att göra sig en bild av detta. Fantasin, menar
Vygotskij, kan då vara ett verktyg för människan att vidga sina erfarenheter genom att hen kan
föreställa sig saker utan att själv ha sett det, genom att lyssna till andras erfarenheter.
Utifrån detta går det att förstå lek tillsammans med kamrater som ett redskap för barn att skapa sig
erfarenheter om världen runt omkring dem. Forskning har också gjorts genom åren som visar att lek
och samspel är en grundläggande faktor för barns utveckling och lärande. I en internationell
forskningsöversikt som Barton (2016) gjort konstaterar författaren att forskning visar att leken är en
betydelsefull grund för fortsatt utveckling, lärande och social framgång. Tidiga erfarenheter som
gynnar kreativa uttryck och mer komplexa lekar skapar denna grund. Leken är dessutom ett
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betydelsefullt sammanhang för undervisning och övning av grundförmågor. Leken ökar dessutom
sannolikheten för lärande i inkluderande miljöer.
Knutsdotter Olofsson (2003) pekar på mängden av vetenskapliga belägg för lekens betydelse och
menar därmed att det går att förstå de svårigheter barn hamnar i som inte lekt mycket. Hon beskriver
bristande social kompetens som en faktor till att vissa barn inte leker och tar upp samförstånd,
ömsesidighet och turtagande som begrepp för detta. Här menar hon att en förutsättning för lek, t.ex.
social förmåga, även är ett resultat av leken och att det är av vikt att barn som inte leker får hjälp med
lekträning där vuxna är med i leken för att vägleda och visa.
Även Edfelt (2015) belyser leken som central för barns utveckling och framhåller vikten av att
uppmärksamma de barn som har svårt att leka. Han menar att i vissa fall kan pedagoger se barn som
inte leker som nöjda med situationen och en vilja att vara för sig själva. Men han belyser att t.ex. barn
med autism kan ha en vilja att leka med andra men att det ofta kan uppstå konflikter på grund av
brister i social förmåga vilket kan leda till att intresset för socialt samspel med andra kan minska
efterhand vilket betyder enligt Edfelt att barnet måste få uppleva positiva sociala situationer. Han
menar i likhet med Knutsdotter Olsson (2003) att det är betydelsefullt för barn som har svårt att leka
att de vägleds av en vuxen. Vygotskij menar att även barngruppen ska ses som betydelsefull för varje
barn i utvecklandet av leken (Gindis, 1999).
Vilken kunskap som behövs hos de vuxna i lärmiljön runt barn i behov av särskilt stöd och deras olika
stödbehov för att kunna möta varje barns signaler blir utifrån detta av betydelse att ta i beaktande.

Specialpedagogik i förskolan
För att pedagoger ska kunna möta varje barn i behov av särskilt stöd behövs ett helhetsperspektiv på
individen och verksamhetens olika aspekter. Kunskaper om hur olika barn lär, kunskap om olika
funktionsnedsättningar och en didaktisk medvetenhet behövs. Detta medverkar till möjligheterna att
skapa en helhetsbild av verksamheten och barnet (Ahlberg, 2001). För att möta varje barn i behov av
särskilt stöd behöver pedagogerna lära känna barnen, deras intressen, styrkor och områden som
behöver utvecklas. Wetso (2006) lyfter att pedagogerna i hennes studie behövde få tid att lära känna
barnet. Pedagogerna uttryckte ett behov av att få mer kunskap om observation, dokumentation,
samspel, språk och lek. Denna ökade kompetens gjorde att de kunde gå vidare att ha ett mer
målinriktat arbetssätt att lösa svårigheter som uppstod i verksamheten. Pedagogerna hade svårt att
använda olika sätt och lösningar för att möta barn som hamnade i svårigheter. Wetso pekar på att det
behövs ett förhållningsätt där pedagoger behöver ha kunskaper i hur kommunikation, språk och
tänkande formas och om vilken innebörd och nytta leken har. För att möta barnens behov behövs
"struktur, kontinuitet, och tydligt innehåll" (s. 258). Vidare lyfter författaren att "ett medvetet fokus på
målet leder till skapande av handlingar som i sin tur kan leda till aktiviteter som blir ändamålsenliga
för att nå målen" (s. 258). Detta blir betydelsefullt att ha kunskap om när pedagoger möter barn som
visar tecken på svårigheter med att komma igång med leken eller det sociala samspelet. Genom att ha
ett samarbete med specialpedagog som genom exempelvis kvalificerade samtal stöttades pedagogerna
i det målinriktade arbetet och därmed utvecklades verksamheten, pedagogernas förhållningssätt och
kunskap och barnens beteende förändrades (Wetso, 2006).
Utifrån Ytterhus (2003) studie där det visade sig att många barn, även de barnen utan tydlig diagnos
eller funktionsnedsättning, kan ha svårt att känna sig inkluderade kan det ses av vikt att arbeta med
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den sociala interaktionen i förskolan utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Specialpedagogiskt
arbete i förskolan skulle kunna beskrivas som Gindis (1999) belyser i sin analys av Vygotskijs texter.
Gindis lyfter fram Vygotskijs uppfattning av att vikten i specialpedagogik bör ligga i att förhindra
sekundära funktionshinder som t.ex. negativa sociala konsekvenser av den primära
funktionsnedsättningen. Gindis framhäver även Vygotskijs förståelse av funktionsnedsättning utifrån
en sociokulturell aspekt där Vygotskij hävdar att ett funktionshinder först uppfattas som en avvikelse
när det kommer in i ett socialt sammanhang och att vi därför behöver utveckla psykologiska verktyg i
vårt specialpedagogiska arbete. Ett sådant verktyg kan enligt Vygotskij vara lärande i grupp med
kamrater som leds av en pedagog. Gindis belyser vidare att Vygotskij ser lärande som en gemensam
process där barn kan utvecklas och bli mer kompetenta när de har rätt stöd från vuxna eller en mer
kompetent kamrat (ibid). Vygotskij (1995) ger kreativiteten, leken och fantasin en framträdande roll i
barns utveckling och ser dessa som ett betydande redskap för att barnen ska kunna få de erfarenheter
de behöver för sin fortsatta utveckling.

Leken som redskap
Att använda leken som grund för specialpedagogiskt arbete i förskolan kan anses som självklart utifrån
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) där leken beskrivs som en grund för utveckling och lärande.
Forskning visar att barn i behov av särskilt stöd leker mer sällan och använder mindre varierat
lekbeteende än sina kamrater (Barton, 2016). Detta betyder att även om barn som behöver stärka sin
lek förses med adekvat material och tid för lek så är de benägna att använda materialet på fel sätt,
sysselsätta sig med monotont och mindre komplext beteende än sina jämnåriga kamrater. Det kan
därför anses av vikt att lyfta lekens betydelse och ge tid för leken för små barn. (ibid.).
Att leken har betydelse för lärande, inkludering och delaktighet visar Wetso (2006) i sin avhandling
där hon visar att barnen med stöd av en vuxen kan utveckla ett nytt beteendemönster. Hon konstaterar
att barn behöver få möjlighet att träna interaktion genom leken och att vuxna finns som nära stöd i
detta. Den vuxne behövs för att stötta barnet när det utvecklar och skapar sig förståelse för hur språket
kan användas konkret och symboliskt. Barnen i studien utvecklade samspelskompetens utifrån sin
förmåga och sina intressen. Intresset för att leka med andra barn ökade tillsammans med viljan att
delta i andra aktiviteter som verksamheten erbjöd (ibid, 2016).
I en kvantitativ studie (Szumski Smogorzewska & Karwowski, 2015) provades programmet Play
Time/ Social Time som syftar till att utveckla sociala interaktionsfärdigheter med hjälp av leken. I
studien deltog 150 förskolebarn där både barn med funktionsnedsättning, barn med låg social förmåga
och typiskt utvecklade barn ingick. Barnen befann sig i inkluderande verksamheter. Resultaten visade
att PT/ST är ett effektivt program i att utveckla förskolebarns sociala interaktionsfärdigheter. När
undersökningen avslutades visade resultaten att interaktionsfärdigheterna ökade markant hos barn med
låg social förmåga eller funktionshinder som deltog i programmet, men även hos de typiskt utvecklade
barnen i programmet (Szumski et al., 2015). I en annan kvantitativ studie där 48 barn i åldrarna 5-10
år med en ASD (autism spectrum disorder) diagnos ingick provades programmet IPG (integrated
playgroups) under 12 veckor. Syftet med IPG är att utveckla sociala färdigheter och symbolisk lek
tillsammans med jämnåriga kamrater utan diagnos. Resultaten visade att efter 12 veckor uppvisade de
deltagande barnen med ASD-diagnos avsevärda förbättringar i de sociala färdigheterna som hade
tränats och i förmåga att kunna generalisera detta till nya leksituationer (Wolfberg, DeWitt, Young &
Nyugen, 2014). Dessa studier visar att strukturerade modeller för att utveckla social färdigheter och
symbolisk lek ger goda effekter hos barn med låg social förmåga eller funktionshinder (Szumski
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Smogorzewska & Karwowski, 2015; Wolfberg et al., 2014). Även hos de barn som har "svårare"
diagnoser kunde studierna visa på utveckling i sociala förmågor och i Szumski et al. studie även social
utveckling hos de jämnåriga kamraterna (Szumski, Smogorzewska & Karwowski, 2015; Wolfberg et
al., 2014).
Studierna som beskrivits tar upp hur leken kan användas för att skapa social interaktion och samspel
mellan barnen vilket förskolans läroplan (Skolverket, 2016) trycker på som en del av förskolans
uppdrag.

Teoretiska utgångspunkter
Enligt ett perspektiv på lärande, det sociokulturella perspektivet, sker lärande och utveckling genom
samspel med andra. Genom att skapa inkluderande lärmiljöer där barn uppmuntras att samarbeta
skapas också ett aktivt deltagande hos eleverna. Att ingå i en grupp och känna en uppskattning i
gruppen ger enligt det sociokulturella perspektivet en upplevelse av meningsfullhet och kan därmed ge
motivation till ett fortsatt lärande. Vygotskij är genom sina teorier bland annat den som förknippas
med detta perspektiv (Dysthe, 2003). Säljö (2000) beskriver en framträdande tanke hos Vygotskij att
varje människa i varje situation befinner sig under utveckling och förändring. Istället som bärare av en
mängd kunskaper ser han människan som ständigt på väg mot nya former av redskap att använda som
stöd för tidigare erfarenheter. Detta kan uttryckas genom begreppet "den närmsta utvecklingszonen"
eller den "proximala zonen". Vygotskij´s definition på denna utvecklingszon handlar om
mellanrummet mellan vad barnet kan lära på egen hand utan stöd från en vuxen eller i samarbete med
mer kompetenta kamrater. Enligt Säljö handlar det alltså om att med hjälp eller stöd från en mer
kompetent vuxen eller kamrat kan barnet klara av saker det inte skulle klarat av på egen hand.
Författaren lyfter också barnens utveckling ur ett samhällsperspektiv och menar att skolans
kommunikativa praktiker spelar en avgörande roll för den kognitiva och sociala utvecklingen. Det är i
skolan som barnen ges möjligheter att utvecklas och att tillägna sig värdefulla kulturella redskap. Det
finns inom det sociokulturella perspektivet två typer av redskap. Säljö benämner dessa som fysiska
redskap och intellektuella eller språkliga redskap. Fysiska redskap används för att förändra
verkligheten. För en svag person är till exempel hävstången en hjälp. Med intellektuella redskap menar
Säljö metoder vi tar till oss i vårt tänkande och att dessa utvecklas genom tidigare erfarenheter och
insikter. Säljö tar exempelvis upp Pytagoras sats som ett intellektuellt redskap vi använder för att
kunna räkna ut de rätta vinklarna i ett husbygge. Vidare menar Säljö att de nämnda redskapen inte går
att separera eftersom att vi för att kunna hantera de fysiska redskapen behöver intellektuella liksom att
de fysiska redskapen hjälper till att lösa intellektuella problem (ibid.).
Leken skulle kunna ses som en kombination av både fysiska och intellektuella redskap. Vygotskij
(1995) lyfter leken och därmed fantasin och kreativiteten som en oumbärlig del i barns utveckling och
lärande. Det finns två varianter av handlingar enligt Vygotskij. Det ena är den återskapande
handlingen som är kopplat till minnet och den andra är den kreativa handlingen som ger upphov till
något nytt. Det återskapande är det som vi kan minnas att vi har sett, varit med om eller hört något om.
Kreativitet är den aktivitet som uppstår från fantasin. Vygotskij beskriver förhållandet mellan fantasi
och reproduktivt tänkande och gör detta på ett dialektiskt sätt. Det är dessa två som är grunden för hela
människans aktivitet. Medvetandet speglar den omgivande kulturen och medvetandet är möjligt att
utveckla och förändra. Fantasi och kreativitet är samma sak och detta behövs för att individen ska ha
möjlighet till nyskapande. Samspelet med omgivningen och fantasin inom människan gör att
medvetandet förändras. Fantasi möjliggör skapande av olika slag, konstnärligt, tekniskt och
11

vetenskapligt skapande. Den kreativa handlingen är den som gör att människor utvecklas och påverkar
både sin nutid och framtid. Allt som är skapat av människan är ett resultat av den mänskliga fantasin.
Kreativiteten utvecklas från enklare former till mer sammansatta former. Det tar tid och processen
börjar i det lilla barnet. Barnets lek är till viss del en reproduktion av det som det har sett eller varit
med om men blir till en kreativ handling där kombinationen av upplevda intryck skapas till någonting
nytt. Leken är en berättelse som lånar komponenter från barnets tidigare erfarenheter som sedan sätts
ihop till någonting nytt som uppfyller barnets behov eller intresse. I leken förvandlas och förstoras
verkligheten omkring dem (Vygotskij, 1995).
Sammantaget har en bild av förskolebarns behov av inkludering och känsla av samhörighet
synliggjorts. Barn i behov av särskilt stöd kan ha svårare att interagera med sina kamrater och har
därmed större behov av stöd från vuxna och jämnåriga i leken för att ha möjlighet att utveckla
interaktionsfärdigheter. Det har även synliggjorts hur leken kan användas som ett redskap i ett
specialpedagogiskt arbete i förskolan.

Metod
I detta avsnitt beskrivs den metod som används i studien. Avsnittet beskriver vidare studiens urval av
respondenter och barn. Därefter redogörs för studiens genomförande med beskrivningar av PT/ST i
denna studie samt av gruppsamtal och observationer, databearbetning och analysprocess. Slutligen
redovisas studiens trovärdighet och tillförlitlighet samt etiska ställningstaganden som tagits i
beaktande.

Kvalitativ metod
Kvalitativ metod valdes eftersom denna studie syftar till att undersöka några förskollärares
beskrivningar av interaktionsfärdighetsprogrammet Play Time/Social Time och synliggöra deras
tankar kring möjligheter och hinder med programmet i den svenska förskolan. Enligt Bryman (2011)
syftar kvalitativ metod exempelvis till att förstå eller tolka deltagarnas perspektiv i en kontext.
Bryman (2011) beskriver att det i kvalitativa undersökningar ofta används olika typer av
datainsamlingsmetoder för att ta reda på sitt specifika syfte. Eftersom vi vill undersöka hur några
förskollärare beskriver möjlighet och hinder med PT/ST har vi valt kvalitativ intervju som metod
(Kvale & Brinkmann, 2014). I den här studien varvades kvalitativa intervjuer med förskollärarna och
strukturerade observationer av lekstunder där förskollärarna provade PT/ST i barngruppen, genom att
arrangera två lekstunder vardera med oss som observatörer.
Inspiration till de kvalitativa intervjuerna hämtades från fokusintervjuer (Hylander, 2001). Syftet med
fokusintervjuer är att deltagarna intervjuas runt en gemensam upplevelse för att därigenom synliggöra
värderingar och attityder (Hylander, 2001; Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att använda sig av
fokusgrupper som metod kan forskaren få syn på flera olika åsikter och tankar eftersom deltagarna kan
ta hjälp av varandra för att komma igång med att prata och berätta. Meningsskapande sker i samspelet
och samtal med gruppmedlemmar (Bryman, 2011). I denna studie innebär detta att gruppen kan
resonera fram och tillbaka om olika aspekter i PT/ST och i de arrangerade lekstunderna. Deltagarna
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kan fylla i för varandra och förtydliga det som sägs och får en möjlighet att reflektera över andra
deltagares utsagor. Det innebär därmed att det finns en möjlighet att nyansera och kontrastera
synpunkter och aspekter i fokussamtalen. I fortsättningen kommer samtalen i denna uppsats att
benämnas som "fokussamtal".
Bryman (2011) beskriver att även om man ofta under en kvalitativ intervju intervjuar samma person
flera gånger och därmed ofta under flera timmar gör den att man får en ytligare kontakt med sin
respondent jämfört med om man använder observationer. En observation är en direkt iakttagelse av ett
beteende. Det finns olika typer av observationer så som strukturerade eller ostrukturerade
observationer. Strukturerade observationer innebär att forskaren använder sig av ett
observationsschema eller kodningsschema där beteenden som ska observeras specificeras.
Observatören kan inta olika roller i observationen exempelvis icke-deltagande. Detta innebär att
observatören iakttar men inte deltar i den observerade situationen. Under en deltagande observation
intar observatören en aktiv roll i situationen som skall observeras (Bjørndal, 2005; Bryman, 2011). De
strukturerade observationerna i denna studie utfördes för att kunna skapa en djupare förståelse för och
en inblick i det som sedan diskuterades under de kvalitativa intervjuerna. Med de strukturerade
observationerna ville även vi som observatörer skapa oss en bild av hur de strukturerade lekarna tog
sig uttryck i praktiken och hur barn och pedagoger hanterade lekstunderna.

Studiens deltagare
Urval av respondenter
Utifrån huvudstudiens syfte att undersöka förskollärares tankar om interaktionsfärdighetsprogrammet
utgjordes urvalet av informanter i studien av enbart förskollärare. Av nio mailade förfrågningar, se
bilaga 1, på en förskola återkopplade fyra stycken med intresse att medverka. Utifrån förändrade
arbetsförhållanden samt arbete med yngre barn (programmet behandlar material anpassat för barn
mellan 3-5 år) fick två av dessa väljas bort i urvalet. Detta gjorde att två förskollärare valdes ut att
delta i studien. Förskollärare 1 arbetar på avdelningen Skalbaggen och förskollärare 2 arbetar på
avdelningen Myran. De deltagande barnen är mellan tre och fem år. Avdelningarnas namn är påhittade
för att behålla konfidentialiteten för barnen och förskollärarna.

Urval av Barn
De deltagande förskollärarna tilldelades ett missivbrev, riktat till vårdnadshavarna för barnen på de två
avdelningarna, se bilaga 2. Missivbrevet delades ut till samtliga vårdnadshavare för barn mellan 3-5 år
på avdelningarna i syfte att förskollärarna i och med det kunde ha större valmöjlighet i urvalet av
deltagande barn. Av (20) utskickade förfrågningar återkom 13 stycken, ungefär lika många från varje
avdelning, med samtycke om medverkan. Utifrån dessa samtycken gjordes urvalet av deltagande barn
av förskollärarna. Deras relation till barnen gav värdefull kunskap om vilka barn som skulle kunna ha
glädje av att medverka samt utifrån etiska aspekter där tankar om vilka barn som skulle kunna tänkas
vara bekväma i de arrangerade lekstunderna som skulle utföras. Siljehag (2015) lyfter vikten av att
genom hela studien vara vaksam på barnens signaler om samtycke att delta i undersökningar där
forskare informerar barn om samtycke. Vi som observatörer ihop med förskollärarna var under hela
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studien observanta på om barnen verkligen ville vara med i lekstunderna genom att uppmärksamma
kroppsspråk och eventuella andra signaler.
Förskollärarnas andra steg under urvalet var att observera barnen utifrån skattningsschemat (bilaga 4)
som hämtades från Play Time/Social Time. Observationerna syftade till att synliggöra barnens
interaktionsfärdigheter och intressen. Utifrån förskollärarnas tolkningar av vilka barn som skulle
kunna ha glädje av detta arbetssätt valdes ett antal barn ut att delta av varje förskollärare.
Det slutgiltiga urvalet av barn utgjordes av sex barn på avdelningen Skalbaggen samt fyra barn på
avdelningen Myran enligt tabellen nedan:

Lekstund
1

Förskollärare 1
3 barn
Avd. Skalbaggen

2 barn
Avd. Myran

2
3

Förskollärare 2

3 barn
Avd. Skalbaggen
2 barn
Avd. Myran

4

Genomförande
Innan insamlingen av det empiriska materialet påbörjades gjordes en mindre pilotstudie för att vara
förberedda på situationer och frågor som skulle kunna uppkomma i den empiriska undersökningen.
Datainsamlingen genomfördes med början under våren 2016 och avslutades under hösten 2016 på de
deltagande förskollärarnas arbetsplats. Förskollärarna valde dag och plats för både observationer av
lektillfällen och samtal.

Pilotstudie
I pilotstudien utfördes en observation och en skattning av barns lek utifrån det observation -och
skattningsschema som ingår i interaktionsfärdighetsprogrammet i syfte att själva ha provat på delar av
programmet. Pilotstudien genomfördes på en annan förskola än den som ingick i studien till uppsatsen.
Observation -och skattningsschemat är översatt av Eva Siljehag och Mara Westling Allodi (bilaga 4).
Ett samtal genomfördes med en förskollärare där vi beskrev PT/ST och resonerade kring materialet.
Där uppkom frågor som var till nytta att reflektera runt inför vår huvudstudie. Vi upptäckte att vi
behövde mer ingående kunskap om innehållet och tillvägagångssättet i PT/ST. Efter pilotsamtalet
förbättrade vi vår kunskap om de olika delarna i interaktionsfärdighetsprogrammet genom ytterligare
genomgångar av materialet. Efter pilotstudien översatte vi inledningen av PT/ST för att tydliggöra
bakgrunden för pedagogerna (bilaga 3). Vi uppmärksammades också på att det i programmet fanns ett
större utrymme för anpassningar utifrån situation än vad vi tidigare uppfattat. Detta gjorde att vi på ett
tydligare sätt kunna förmedla innehållet i PT/ST till respondenterna för att därmed kunna få djupare
och mer nyanserade tankar och reflektioner under fokussamtalen.

14

Play Time/Social Time i denna undersökning
Nedan beskrivs det hur denna studie utgått från metoden i interaktionsfärdighetsprogrammet Play
Time/Social Time (Odom et al., 1997), som redogjorts för i bakgrunden, och vilka avgränsningar som
gjorts.
Förskollärarna fick PT/ST:s observations -och skattningsschemat, de tre komponenterna; samlingen,
arrangerade lekstunder och prompts samt utvärderingen beskrivna för sig och inledningen av
materialet översattes (bilaga 3) och lämnades över till dem under det första fokussamtalet.
Förskollärarna genomförde observation och skattning utifrån PT/ST:s observations-och
skattningsmaterial (bilaga 4) och på grundval av resultatet från detta kunna avgöra vilka barn som
skulle kunna tänkas ingå i de arrangerade lekstunderna. Observations– och skattningsmaterialet bygger
på en skala där 1 betyder "aldrig förekommande" lekbeteende och 5 betyder "ofta förekommande"
lekbeteende. Pedagogerna markerar i skalan det som de anser passar vid varje observation. I tabellen
ges exempel på observations- och skattningskriterier:

1=aldrig förekommande lekbeteende
5=ofta förekommande lekbeteende

Barnets lekbeteende

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

Ser barnet glad ut
Barnet delar med sig av leksaker och material
med kamraterna
Barnet klarar turtagning i leken

Inom ramen för denna studie bestämdes det att förskollärarna skulle genomföra två arrangerade
lekstunder var. Förskollärarna valde ut interaktionsfärdigheter utifrån vad de tyckte sig ha observerat
utifrån observations- och skattningsmaterialet. Detta kombinerade de med lekar utifrån barnens
intressen. Förskollärarna valde att utföra lekstunderna enligt tabellen nedan:

Förskollärare 1

Förskollärare 2

Första lekstunden

Lekfärdighet: Komma överens (agreeing)
Lek: Tåglek

Andra lekstunden

Lekfärdighet: Komma överens (agreeing)
Lek: Laga mat

Lekfärdighet: Hjälpa till och be om
hjälp (assisting and requesting
assistance)
Lek: Play doh
Lekfärdighet: Hjälpa till och be om
hjälp (assisting and requesting
assistance)
Lek: Pussel

Den inledande minisamlingen blev en kortare introduktion eller presentation för barnen vad som
skulle hända under lekstunden. Barnen kände varandra sedan tidigare varför det endast blev en kortare
genomgång av vad barnen hette. PT/ST:s form av minisamling eller "lektion" (lesson) diskuterades
under fokussamtalen.
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Utvärderingen som kan användas av förskolläraren efter varje lekstund valdes bort i brist på tid. Under
första fokussamtalet gick gruppen tillsammans igenom de olika delarna av PT/ST så även
utvärderingen.
Förskollärarna hade friheten att förändra och anpassa lekstunderna mellan de olika gångerna. Båda
förskollärarna valde att byta barn och lek men fortsatte med samma interaktionsfärdighet som gången
innan. Anledningen till att de bytte barn var att de såg det intressant att prova programmet på andra
barn de upptäckt skulle gynnas av att öva den valda lekfärdigheten.
Under lekstunderna använde förskollärarna sig av de färdiga uppmaningarna som finns i PT/ST. Ingen
översättning gjordes av dess gå grund av att förskollärarna inte såg något behov av en översättning.
Exempel på uppmaningar:
Interaktionsfärdigheten " hjälpa till och be om hjälp":


“.…..., ask.........to help you set the table” (Odom et al., 1997 s. 103)

Interaktionsfärdigheten "komma överens":


” ….........say,” yes”, when……asks if you want some milk” (Odom et al., 1997 s. 103)

Samtal med inspiration av fokussamtal som metod
I undersökningen genomfördes fem samtal med förskollärarna inspirerade av fokussamtal (Bryman,
2011; Hylander, 2001; Kvale & Brinkman, 2014). Enligt Kvale Brinkmann (2014) passar
fokusgruppintervjuer bra i studier som vill få fram många varierande synpunkter om ämnet som är i
fokus för gruppen. I denna form av intervju kan deltagarna styra intervjun inom det område som
behandlas mot de frågor som respondenterna anser som värdefulla (Bryman, 2011).
En tematisk intervjuguide (bilaga 5) användes som vägledning under fokussamtalet. Frågorna under
fokussamtalen strukturerades upp i en intervjuguide utifrån Hylander (2001) och Bjørndal (2005) med
temaområden och öppna frågor som var tänkta att leda samtalet vidare och för att få så uttömmande
svar som möjligt. Teman och frågor konstruerades med hänsyn till undersökningens syfte och
frågeställningar. Temaområden i intervjuguiden var;
• frågor om beteende
• frågor om känslor
• frågor om upplevelser
• frågor om attityder och värderingar
Exempel på följdfrågor under temat "Frågor om känslor" var: "Hur upplevde ni situationer under de
arrangerade lekstunderna tillsammans med de olika barnen?", "Hur tolkar ni att de olika barnen
upplevde situationen och leken? Barnen i behov av särskilt stöd? Deras kamrater?"
Ett exempel på följdfråga under temat "Frågor om attityder och värderingar" var: "Vad har ni för
tankar kring att utveckla de sex interaktionsfärdigheterna, är de relevanta?"
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Fokussamtalen som var cirka 60 minuter långa spelades in och skrevs sedan ut i sin helhet för att
analysen av materialet skulle kunna utföras så grundligt som möjligt. Fokussamtalen inleddes med en
introducerande fråga som t ex "beskriv vad som hände under den förra lekstunden". Utifrån det som
berättades ställdes sedan följdfrågor som hade med ämnet att göra. Ordet fördelades så att båda
respondenterna fick utrymme att uttrycka sina upplevelser och uppfattningar om ämnet.

Observationer av arrangerade lekstunder
Under studien genomfördes fyra strukturerade observationer. Vi genomförde två observationer var.
Under observationerna användes ett observationsschema (bilaga 6) utformade utifrån Bjørndal (2005).
Ett brett fokus valdes under observationen i syftet att bilda oss en förståelse för vad förskollärarna
berättade om de arrangerade lekstunderna. Förskollärarna valde interaktionsfärdigheter och lek inför
varje arrangerad lekstund och observation. Inför observationerna informerade förskollärarna barnen att
vi skulle komma, vilka vi var och varför vi ville vara med och frågade efter barnens samtycke
(Siljehag, 2015). Precis innan observationen gjordes ännu en presentation och förfrågan om barnens
samtycke till att vi fick vara med under lekstunden. Under lekstunden genomfördes en icke-deltagande
observation som innebär att situationen iakttas utan att observatören deltar (Bryman, 2011).
Anteckningar fördes i observationsschemat som stöd för fokussamtalen.
Observationsschema:
Datum/tid

Tema: hjälpa till

Situation: pussel

kategori

person

Beskrivning: vad sägs? vad görs?

Uppmaning

Förskollärare

...be …...att hjälpa dig hitta rätt pusselbit

Handling

Barnet

Sträcker fram några bitar. Säger inget

Handling

kamraten

Tar bitarna och hjälper barnet

Databearbetning och Analysprocess
Efter samtalen transkriberades inspelningarna. Samtalen skrevs ner i sin helhet så ordagrant som
möjligt för att sedan kunna bearbetas genom kodning av materialet (Bryman, 2011). Analysprocessen
inleddes med att vi skrev ner ett sammandrag av varje samtal och arrangerad lekstund för att skapa och
förmedla en helhetsbild av varje tillfälle (Widerberg, 2002), för att sedan komma till
temabearbetningen.
Vi läste igenom datamaterialet flera gånger och kodade det genom att först föra anteckningar om vad
som sades. Samtalen kodades genom att markera betydelsebärande ord eller meningar vilket
Thornberg och Forslund Frykedal (2015) kallar för öppen kodning.
Efter den första kodningen granskades dessa igen och grupperades ihop till olika kategorier genom att
jämföra vilka koder som hör ihop och hur de hör ihop. Vi letade sedan efter teman och resultat i varje
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kategori. (Kvale & Brinkmann, 2014) Exempel på teman är "upplevelser under lekmomenten" eller
"att styra barn i lek".
Efter tematiseringen genomgick materialet ännu en gruppering där det mest centrala i materialet fick
bilda nya grupper som visade på mönster i materialet i förhållande till vårt syfte och frågeställningar
(Kvale & Brinkmann, 2014; Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). Dessa mönster användes sedan i
resultatbeskrivningen. Efter varje resultatavsnitt sammanfattades och reflekterades det över det som
framkommit. I diskussionen analyserades sedan resultatet igen och tematiserades för att sedan
fördjupa diskussionen.

Trovärdighet och tillförlitlighet
En strävan har funnits att noggrant beskriva studiens process för att göra den så transparent som
möjligt. Urval av respondenter och barn men även genomförande av fokussamtal och observationer
har beskrivits så noggrant som möjligt utan att påverka kravet på konfidentialitet. Fokussamtal och
observationer kan anses vara adekvata metoder för undersökningens syfte.
Fokus har funnits på att göra samtalen så djupgående som möjligt och samtalen har varit
förhållandevis långa. Detta kan tänkas stärka trovärdigheten i resultatet.
Under kodningsprocessen riktades uppmärksamhet till att bibehålla kontexten i det som hade sagts i
samtalen, Detta eftersom det annars kan finnas en risk att den går förlorad (Bryman, 2011). Eftersom
två personer har läst och kodat för att sedan jämföra och diskutera materialet och kodningen kunde
detta troligen ge större tillförlitlighet till den kodning och det resultat som slutligen lyftes fram än om
en person gjort samma sak. Kvale och Brinkmann (2014) pekar på att "dialogisk intersubjektivitet
syftar på den enighet som uppnås genom ett rationellt samtal och ömsesidig kritik bland dem som
identifierar ett fenomen" (s. 293). Intervjun beskrivs vidare som ett bra sätt att hitta en slags
objektivitet eftersom intervjun är ett samtal där meningen kan förhandlas mellan forskaren och
samtalets deltagare (ibid.).
Under hela studiens gång har vi varit noga med att återvända till syfte och frågeställningar för en
försäkran om att dessa besvarades. Resultatavsnittet och diskussionsavsnittet strukturerades med tanke
både på studiens frågeställningar och på tematiseringar av vad som framkom under fokussamtalen.
Varje resultatavsnitt avslutas med sammanfattande reflektioner av vad som framkommit för att leda
läsaren vidare till diskussionsavsnittet.
Ett beskrivande och analyserande förhållningssätt intogs för att redovisa det som framkom i samtalen.
Exempel från samtalen har givits med citat i resultatdelen för att läsaren ska kunna bedöma
trovärdigheten i analysen.
Studien avser att redogöra för deltagande förskollärares uppfattningar och gör inte anspråk på att ge
någon generell bild av programmets möjligheter och hinder i svensk förskola.

Forskningsetiska aspekter
Eftersom det under denna studie har använts både fokusintervjuer med förskollärare och
barnobservationen som metod för datainsamling har flera etiska aspekter behövts tas hänsyn till och
vetenskapsrådets forskningsetiska principer genomsyrar hela denna undersökning (Vetenskapsrådet,
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2011). Projektet och delstudien är granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i
Stockholm.
Steg ett i undersökningen var information och förfrågan till förskolechef om tillträde till förskolan.
Inför fokussamtalen lyftes flera frågor rörande de etiska aspekterna. Förskollärarna fick information
om undersökningen innehållande samtycke för underskrift innan studiens start (Vetenskapsrådet,
2011). Förskollärarna tillfrågades om tillåtelse för oss att spela in fokussamtalen. Under
samtalssituationerna har hänsyn tagits till det som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som
"deltagarnas personliga konsekvenser". Det kan till exempel handla om stress inför eller under
samtalen. Förskollärarna informerades om att under hela processen kunna avböja från fortsatt
medverkan.
Vi har efter fokussamtalen varit noga med att förvara transkriberingarna av de inspelade samtalen så
att inte vem som helst kan få tillgång till dessa. I transkriberingar och exempelbeskrivningar från
fokussamtalen har förskollärarna avidentifierats. När inspelningarna inte längre behövs kommer dessa
att raderas (Vetenskapsrådet, 2011). Även barnobservationerna präglades av frågor runt de etiska
aspekterna. Inför studien tilldelades alla familjer på de två deltagande avdelningarna ett missivbrev
innehållande information om studien och samtycke som ett sätt att avidentifiera barnen. Utifrån vilka
föräldrar som gav sitt samtycke till deras barns deltagande valdes ett antal barn ut av förskollärarna.
Olika författare (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2001) nämner eventuella skador eller
konsekvenser för deltagarna vid medverkan som en fråga att ställa sig inför en undersökning. Detta
gjordes genomgående under hela studien genom att i varje moment, under observationerna, under
intervjuerna, och i analysen reflektera runt frågor som rör barnens deltagande. Under observationerna
tog vi barnens samtycke till att delta i beaktande genom att lyssna och titta på verbala och icke-verbala
signaler som till exempel kroppsspråk (Siljehag, 2015). Signalerna som barnen ger ska respekteras och
inte ifrågasättas. Fokussamtalen fokuserades på frågor rörande programmet PT/ST. Frågor som lett in
på barnens beteenden och integritet försökte vi som samtalsledare undvika eller avstyra utifrån att det
inte hade med syftet för vår undersökning att göra och att det kan ses som det Bryman (2001)
beskriver som "intrång i privatlivet". Det är inte heller någonting barnen lämnat sitt samtycke till att vi
undersöker.
Reflektioner fördes även under hela analysprocessen av observationer och fokussamtal. Stor vikt lades
vid frågan om de utskrivna samtalen är rättvisa mot deltagarnas muntliga uttalanden. Detta gjordes
genom att vi vid osäkerhet kring vad förskollärarna menade gick tillbaka till inspelningarna för att
lyssna till betoningar och pauser för att därigenom få fram rättvisa uttalanden.

Resultat
I detta kapitel kommer det att redovisas vad som framkommit under datainsamlingen. Inledningsvis
görs ett sammandrag av hur de arrangerade lekstunderna och gruppsamtalen gestaltades. Efter
analysen av datainsamlingen synliggjordes ett antal olika teman vilka kommer presenteras och
beskriva huvuddragen ur det resultat som framkommit. Efter presentationen av datainsamlingen
presenteras ett reflektionsavsnitt som ligger till grund för den problematisering som görs i det
avslutande diskussionsavsnittet. Samtal och arrangerade lekstunder är sammanfattade och beskrivna i
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kronologisk ordning. Lekstund 1 och 3 genomfördes på avdelningen Skalbaggen av förskollärare 1.
Lekstund 2 och 4 genomfördes på avdelningen Myran av förskollärare 2.

Fokussamtal och arrangerade lekstunder
Fokussamtal 1
Samtalet inleddes med en presentationsrunda av deltagarna för att efter det informera om projektet vid
Stockholms universitet och den delstudie som det aktuella arbetet sker inom. Vi informerade om
interaktionsfärdighetsprogrammet Play Time/ Social Time. De olika delarna i programmet
tydliggjordes och informanterna fick möjlighet att ställa frågor om sådant som kändes otydligt. ”Och
hur gör man det då? Då introducerar man....skulle du vilja låna?....ska man göra som ett rollspel då?
Är det så de har tänkt?” (förskollärare 1). Citatet visar frågor kring hur lekfärdigheterna och
lekstunderna skulle kunna presenteras för barnen. Det samtalades även om vilka svårigheter
förskollärarna ser i den dagliga verksamheten i det sociala samspelet mellan barn och hur kamrater
förhåller sig till barn i svårigheter med det sociala samspelet. Vidare gjordes en planering över hur
arbetsgången skulle vara och förskollärarna lämnades stort utrymme att komma med synpunkter över
upplägget och tidsplaneringen för att det skulle kännas möjligt att genomföra detta arbete. Information
om nästa steg i arbetet gavs. Gruppen gick igenom lekobservations/ skattningsschemat för att
förskollärarna så lätt som möjligt skulle kunna genomföra observationer och skattningarna av leken
inför samtal 2.

Fokussamtal 2

Detta samtal var tänkt att främst handla om känslor, tankar och reflektioner runt det
observations- och skattningsschemat som ingår i PT/ST och som förskollärarna efter samtal 1
fått i uppdrag att använda sig av i sina barngrupper. Det visade sig att förskollärarna var
mycket nyfikna och undrande över hur de arrangerade lekstunderna skulle genomföras och
tankar runt det, så samtalet inleddes med detta. Mycket handlade om de etiska aspekterna i att
vara vaken för om barnen vill vara med och att planera lekar och miljöer utifrån barnens
intressen. När samtalet leddes in på lekobservations och -skattningsschemat framkom det att
förskollärarna över lag ansåg schemat vara tydligt och konkret:
” det var ju bra grejer man kan titta på. Man blev liksom…ja just det! Ser dom andra ut att ha roligt i
leken? Så har jag inte riktigt tänk när man tittat på en lekgrupp utan det är mer som…..”
(Förskollärare 2)

Förskollärarna uttryckte också att observations -och skattningschemat var en hjälp
för att få syn på färdigheter som eventuellt behöver tränas men som kan vara svåra att se då
barnet utifrån kan se ut att vara inkluderad i leken.
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Arrangerad lekstund 1 med förskollärare 1 på avdelningen Skalbaggen
Under denna lekstund deltog tre barn. Med hjälp av skattningsschemat hade förskolläraren valt ut ett
barn utifrån att hon under observationen kunde förstå att barnet skulle kunna ha glädje av att öva på
interaktionsfärdigheten "komma överens". De två kamraterna hade valts ut utifrån att förskolläraren
ansåg deras kompetens inom denna färdighet som god. Den övriga barngruppen var ute. Förskollärare
1 hade valt att barnen skulle bygga en tågbana och sedan leka med tågen på den byggda banan.
Lekmaterialet låg i en tygpåse och barnen var placerade på en stor röd matta. Förskolläraren pinglade i
en klocka och berättade för barnen att nu skulle de tillsammans med hjälp av varandra bygga en
tågbana. Klockan var en symbol som visade när någonting skulle börja och när någonting skulle
avslutas. Detta var någonting som pedagogerna på avdelningen brukade använda i verksamheten och
barnen kände därmed till signalen. Förskolläraren tog fram tygpåsen och ur den plockade hon bitar till
tågbanan. Utifrån PT/ST:s färdiga mall för interaktionsfärdigheten så uppmanade förskolläraren
barnen att interagera med varandra. Barnen byggde tågbanan och fördelade lekmaterialet mellan sig.
De två kamraterna satt på ena sidan av tågbanan och barnet som skulle öva interaktionsfärdigheten på
den andra sidan. Barnen körde tågen runt banan. Kamraterna åt ena hållet och det tredje barnet körde
flera gånger åt andra hållet och krockade med kamraterna. Kamraterna uppmanade barnet att byta håll
vilket barnet gjorde flera gånger. Förskolläraren bad även kompisarna att byta håll. Förskolläraren
hade innan aktiviteten började bestämt sig för att lekstunden skulle hålla på i sex minuter som stod
beskrivet i PT/ST för att efter det avsluta. Under en kort stund hann barnen leka med den färdiga
tågbanan innan förskolläraren pinglade i klockan igen och berättade att lekstunden var över och att det
var dags att gå ut på gården.

Arrangerad lekstund 2 med förskollärare 2 på avdelningen Myran
Vi detta tillfälle deltog 2 barn. Interaktionsfärdigheten som skulle behandlas var "att hjälpa till och att
be om hjälp" och detta utfördes genom lek med lera vid ett bord där barnen använde formar och kavlar
för att göra olika figurer med leran. Det barn som skulle ha deltagit i syfte att öva denna
interaktionsfärdighet var under observationsdagen hemma så förskolläraren valde ut ett av de andra
barnen där samtycke om medverkan skrivits på. Detta val gjordes utifrån att förskolläraren kunde se
att även detta barn kunde ha glädje av att delta i ett övningstillfälle med denna interaktionsfärdighet
som tema. Kamraten hade valts ut utifrån sin förmåga i denna interaktionsfärdighet. Lekstunden
inleddes av förskollärare 2 med en presentation där hon berättade om den kommande lekstunden för
barnen. Därefter ombads barnen att hälsa på varandra utifrån programmets instruktioner.
Förskolläraren förklarade även för barnen, "nu är det ni två och jag som ska leka en stund
tillsammans". Emellanåt var det lite svårt att få ut figurerna ur formarna och det krävdes att barnen
hjälptes åt för att lyckas vilket förskollärarna uppmanade dem att göra. Barnen fick också i uppdrag av
förskolläraren att hjälpas åt att skapa en tårta av leran. Barnen såg till en början ut att vara lite osäkra i
situationen men var fullt aktiva i leken. Vid förskollärarens uppmaningar utifrån
lekfärdighetsprogrammet såg dom lite frågande ut men handlade efter en stund efter dessa.

Fokussamtal 3
Samtal 3 behandlade främst olika känslor hos förskollärarna inför och under de arrangerade
lekstunderna ovan. De uttryckte en osäkerhet inför momenten och att det kändes som en "udda"
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situation att styra leken genom att ställa de uppmaningar som till exempel "be din kompis om hjälp".
Förskollärarna diskuterade också vikten av att hela tiden hålla sinnet öppet för när uppmaningarna
kunde ställas och när de inte var verksamma. En av förskollärarna beskrev en känsla av att hon
förolämpade barnen när hon uppmanade dem att be om hjälp av kamraten när barnet kanske i själva
verket kunde själv efter några försök. Utifrån detta kom de in på vikten av att välja ett både spännande
och utmanande material så att barnen behöver se glädjen i att samarbeta och ta hjälp av varandra, ”
Viktigt att ta ett material som inte används dagligen. Jag tog bort annat material och lånade in nytt. Bra
att materialet är spännande. När förskollärarna kom in på materialet pratade de om att det är bra med
avgränsat lekmaterial och avgränsade lekstunder för att barnen stannar kvar i leken. Samtalet fördes
även in på förslag och utveckling av PT/ST där förskollärarna kunde se en fördel i om det fanns färdigt
sorterat lekmaterial att ta fram till lekstunderna.

Arrangerad lekstund 3 med förskollärare 1 på avdelningen Skalbaggen
Under lekstund tre ville förskollärare 1 fortsätta att arbeta med "komma överens" som lekfärdighet
precis som under lekstund ett. Vid lekstund tre deltog tre nya barn. Även inför detta lektillfälle valdes
ett utav barnen ut utifrån att förskolläraren genom observations -och skattningsschemat kunnat se vilka
färdigheter som barnet skulle ha glädje av att träna. De två andra barnen valdes ut att delta utifrån sina
förmågor i denna interaktionsfärdighet. Den övriga barngruppen var ute. Den här gången hade
förskolläraren lånat lekmaterial från andra avdelningar så en del av det var nytt och spännande för
barnen. Utifrån barnens intresse hade förskolläraren valt att barnen skulle få leka "laga mat".
Förskolläraren samlade barnen på den röda mattan och pinglade i klockan precis som hon gjorde i
lekstund 1. Hon berättade att barnen skulle få leka tillsammans och att de skulle behöva samarbeta för
att leka. Hon visade lekmaterialet och tillsammans satte barnen och förskolläraren ord på vilket
lekmaterial som skulle användas; duk, kopp, sked, med mera. Barnen verkade ivriga att börja. De
sträckte händerna efter lekmaterialet och förskolläraren använde färdiga uppmaningar från PT/ST för
att föra leken vidare. Exempelvis uppmanade förskolläraren barnen att komma överens om och fördela
materialet mellan sig. "Prata med …..om vilken kopp hen vill ha!" Det var full aktivitet hos barnen och
förskolläraren satt vid sidan av och fortsatte med programmets uppmaningar för att föra leken vidare.
Även inför detta tillfälle hade förskolläraren bestämt att lektillfället skulle ske under sex minuter
utifrån PT/STs instruktioner. När lektiden var över pinglade förskolläraren i åter igen i klockan och
berättade att nu var det dags att plocka undan för att sedan gå ut på gården.

Arrangerad lekstund 4 med förskollärare 2 på avdelningen Myran
Det här tillfället utgjordes av två barn. Lekstunden skulle i likhet med lekstund 2 behandla
interaktionsfärdigheten "hjälpa till". Den dag då denna arrangerade lekstund skulle infalla var de barn
som var tänkta att delta hemma, så förskollärare 2 fick hastigt utse två andra barn att delta. Detta urval
utgjordes dels av vilka barn förskolläraren kunde tänka sig känna sig bekväma i situationen av att ha
en observatör vid sidan och dels vilka barn det lämnats samtycke för att delta. Lekstunden inleddes
genom att de två barnen och förskolläraren samtalade om vad de skulle göra. Förskolläraren berättade
att hon satte igång en timer så att barnen visste att när timern ringer så kan man fortsätta att leka om
man vill eller så kan man välja att avsluta lekstunden. Förskolläraren tog fram två pussel som var tänkt
att barnen skulle hjälpas åt med. Medan barnen byggde på pusslen uppmanade förskolläraren till att de
kunde hjälpas åt eller samarbeta. Under lekstunden såg barnen ut att tävla mot klocka och verkade
ivriga att hinna klart med pusslen innan klockan ringde. Barnen verkade inte se något behov i denna
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aktivitet att ta hjälp av varandra eller att samarbeta. Förskolläraren tog då bort ett pussel så barnen fick
samarbeta med det pusslet. Barnen la pusslet tillsammans och såg även nu ut att tävla mot klockan.

Fokussamtal 4
Vid detta samtal hade förskollärarna många tankar om interaktionsfärdighetsprogrammet som nu hade
prövats flera gånger. De diskuterade och vände och vred på flera aspekter av PT/ST. Bland annat
samtalade förskollärarna om hur lekmaterialet skulle kunna göras så spännande och intressant som
möjligt för att barnen skulle lockas att leka och interagera. De diskuterade också värdet av att ha
avgränsade arrangerade lekstunder och att PT/ST ger möjlighet till övning av leken, vilket
förskollärarna var överens om att många barn behöver i varierande grad. En av förskollärarna uttryckte
att interaktionsfärdighetsprogrammet ger ett "lekfokus" till både pedagoger och barn, ” Jag tror att
dom blir mer uppmärksammade på leken, det blir ingen slentrianlek, (förskollärare 1). Förskolläraren
menar att leken blir speciell eftersom lekstunden och lekmaterialet är avgränsat. Förskollärarna
samtalade med varandra om att de har upptäckt att lekmaterialet måste vara lite utmanande för att
barnen i behov av särskilt stöd och deras kamrater ska interagera med varandra. Vissa barn såg flera
gånger undrande ut varför de skulle ta hjälp av varandra när de inte behövde ha hjälp. Om
lekmaterialet är för lätt finns inte behovet att interagera. Exempelvis om pusslet är för lätt eller om
barnen inte behöver ha hjälp med att öppna korken på flaskan.

Fokussamtal 5

Under detta sista samtal behandlades PT/ST i stora drag. Vad hade förskollärarna upptäckt
under sina arrangerade lekstunder när det gällde möjligheter och hinder med
interaktionsfärdighetsprogrammet? Förskollärarna resonerade om att programmet är tänkt att
pågå under 100 dagar. Det såg de som en svårighet på deras förskola, ” är det varje dag går det inte.
Då måste vi bort något annat. Och det är ju mycket annat vi ska göra i läroplansmålen och …..alla
dom här aktiviteterna som vi gör på förskolan med… (förskollärare 1).
En annan aspekt som förskollärarna ansåg vara viktig att ta i beaktande var att det krävs god planering
och organisering för att en pedagog ska kunna arbeta med få barn. Förskollärarna reflekterade över att
det av pedagoger kan upplevas som svårt att veta hur leken kan användas och utvecklas och att ett
färdigt program som PT/ST kan hjälpa pedagoger att "ta tag i leken" och inte bara tillrättavisa och
prata med barn när leken och den sociala samvaron inte går så bra. Ännu en aspekt som behandlades
var möjligheterna för att alla barn skulle kunna lära sig något och utvecklas. Det samtalades fram och
tillbaka om möjligheter och hinder för detta. Förskollärarna reflekterade utifrån tidigare erfarenheter
med att arbeta med strukturerat och systematiskt material och över likheter och skillnader mellan dessa
och PT/ST.
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Play Time/Social Time som redskap för
pedagoger
Att se leken med andra ögon
Förskollärarna uttrycker att de ibland upplever en svårighet i att se den "verkliga" leken och samspelet.
Efter att ha använt interaktionsfärdighetsprogrammets observations -och skattningsschema menar
förskollärarna att de har fått syn på barnens lek på ett mer nyanserat sätt för att därmed kunna stötta
barnen i leken. Observations -och skattningsschemat kan även enligt pedagogerna synliggöra olika
färdigheter hos barnen. De menar att det ibland kan se ut som att ett barn har god lekkompetens och
samspel med kamraterna men att det i själva verket handlar om ett interaktionsfärdighetsområde och
att det i övriga områden kan uppkomma svårigheter.
En av förskollärarna beskriver detta:
Om man tänker på det barnet som jag tittat på så kanske det inte är just det barnet som är så mån om att
komma med idéerna utan hon är den som är duktig på att följa med hela tiden och då tänker man, vad
duktig hon är på att leka! Men sen kanske man inser att hon följer med väldigt bra, det är det hon
gör….att hon ger respons. Det kanske inte stämmer, men det kändes så när jag tittade på henne…när
jag stod och tittade på henne i skogen. Hon kom ju inte med idéer…… (förskollärare 2)

Citatet belyser förskollärarnas tankar om att det finns en risk att pedagoger tittar på leken och
konstaterar att barnen är med och dessutom är en "god lekare" medan det i själva verket kan
vara så att barnet "bara" följer med utan egen förmåga till exempelvis lekorganisation.
Utifrån detta ser förskollärarna en användbarhet i programmet eftersom de ser att många barn
har behov av att lära sig leka. De upplever att Play Time/ Social Time kan hjälpa till att
uppmärksamma och ta tag i leken och att programmet gör det tydligt hur pedagoger kan arbeta
systematiskt med att utveckla social kompetens och interaktion med leken som redskap.
Förskollärarna uttrycker att det kan finnas ett motstånd hos pedagoger att ge sig in i leken och
att de därmed endast tittar på den utifrån. I och med detta kan tydligheten i programmet vara
en hjälp enligt pedagogerna. De beskriver att motståndet kan ge sig uttryck i ett konstaterande
av att ett barn inte har kompetensen att leka eller i värsta fall ett konstaterande av att barnet är
ute efter att förstöra leken istället för tankar om hur pedagogen kan vägleda barnet i att
utveckla dess sociala förmåga:
-men lek nånting då…bestäm dig …..Men dom kan inte leka så dom måste få lära sig att leka först och då
måste ju vi leka.
-… och då blir ju ett sånt här material väldigt tydligt. Hur gör jag som vuxen för att bidra till att lära det här
barnet att leka….
(förskollärare 1 & 2)

Citatet visar exempel på det som också framkommer i fokussamtalen om vikten av vuxnas närvaro i leken
där förskollärarna beskriver att de under den arrangerade lekstunden såg att deras närvaro hade betydelse för
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hur samspelet och leken fungerade. De menar vidare att när en pedagog inte är närvarande kan viktiga
aspekter missas som rör barnens försök till interaktion och lek. En av förskollärarna menar också att
pedagoger även kan missa att interaktionsfärdigheter saknas om endast barnens känslouttryck i leken
observeras: "...och det finns ju barn som har det roligt. De har roligt men de interagerar inte med de andra.
De har roligt i alla fall. - Jag har jättekul, men jag leker inte med någon…." (förskollärare 2). I ett sådant här
fall menar förskolläraren att både skattningsschemat och interaktionsfärdighetsövningarna skulle kunna
behövas för att hjälpa och stötta barnet att interagera och därmed få tillgång till det sociala samspelet med
kamraterna.

Skapande av lärmiljöer
Under fokussamtalen diskuterar förskollärarna att de ser att programmet kan bli en hjälp även för att
skapa lärmiljöer som bidrar till att öka det sociala samspelet på avdelningen. De uttrycker att de
arrangerade lekstunderna med den avgränsade ytan och det avgränsade materialet hjälper till att skapa
en närhet mellan barnen utifrån att det under lekstunden inte ges några vidare förutsättningar till att
förflytta sig till en annan lek eller plats på avdelningen. Förskollärarna belyser att det ofta är barnets
intresse som avgör vilka de möter och leker med under dagen utifrån att pedagoger i förskolan ofta
sorterar in lekmaterial på bestämda platser på avdelningen:
… det betyder att en del som alltid är i familjevrån, dom är ju sällan på andra ställen och då kanske dom
inte möts så ofta. Man kan fundera på hur ofta möts de barn som har olika intressen. Alltså utifrån att
dom ska leka med varandra. Dom möts när vi har samlingar och när vi delar in i grupper i ateljén när
man målar och man går till skogen men där kanske man också väljer dom man har mött i familjevrån
och dom man har mött vid duplot… (förskollärare 1)

Detta kan enligt förskollärarna eventuellt begränsa samspelet mellan olika barn i barngruppen. Med
hjälp av PT/ST kan barnen få möjlighet att mötas trots att de har olika intressen.
Förskollärarna lyfter även materialets betydelse för lekaktiviteterna och därmed även för lärmiljön
som helhet på avdelningen. Enligt förskollärarna bör materialet vara utmanande och lustfyllt och även
inbjuda till samspel och samarbete. Det kan vara av betydelse att lekmaterialet ibland kräver ett
samarbete för att barnen ska lyckas. En av förskollärarna fick en uppfattning av att materialet, i detta
fall ett pussel, under en av lekstunderna var väldigt lätt och att barnen därför istället såg det som en
tävling att hinna färdigt först. Förskollärarna kommer då även in på betydelsen av att introducera
aktiviteterna för barnen innan man börjar: "i den här åldern blir dom så... dom blir så
misstänksamma... varför ska jag göra det här? Dom bara sitter och väntar. Dom måste veta varför"
(förskollärare 2). Förskollärarna uttrycker att för att barnen ska kunna ta till sig kunskap under
aktiviteter behöver de få information inför dessa. Annars kan det lätt bli så att barnen under aktiviteten
fastnar i tankar kring varför detta görs. Förskollärarna menar att detta kan vara särskilt betydelsefullt
för de lite äldre barnen. Förskollärarna ser också PT/ST som en tillgång för lärmiljön när det gäller
leken:
Jag tror att dom blir mer uppmärksammade på leken, det blir ingen slentrianlek utan dom blir
uppmärksammade.... (förskollärare 2)
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Jag blir jättesugen på....egentligen skulle jag vilja ha det här....som en lekaktivitet, precis som man har
"språklust"...så skulle jag vilja ha det här som en lekaktivitet på...några barn...för att öva på att leka!
(förskollärare 1)

Här uttrycker förskollärarna att programmet ger positiva konsekvenser i lärmiljön eftersom leken
synliggörs för barnen och blir en del av förskolans verksamhet och inte enbart någonting man gör
mellan andra aktiviteter. En av förskollärarna ser även en användbarhet med programmet för att
regelbundet, som en aktivitet i förskolans verksamhet, öva på lek.

Strukturella förutsättningar
Utrymmet för att kunna använda programmet i verksamheten är någonting som förskollärarna
diskuterar. De menar att det kan vara svårt, näst intill omöjligt, att hitta tid för att arbeta systematiskt
med PT/ST varje dag i hundra dagar som det ser ut just nu inom förskolan. De menar att förskollärare
har i uppdrag att arbeta med mycket annat utifrån läroplansmålen exempelvis utevistelser i skogen,
språkgrupper med mera och att de för att hitta utrymme därmed skulle behöva lägga bort någonting
annat. De nämner även planeringar, vikarier, raster, möten med mera som hinder för att systematiskt
kunna arbeta med detta varje dag under en sådan lång period som programmet avser. Däremot
framhäver förskollärarna att programmet skulle vara mycket användbart men att det skulle behöva
begränsas till att arbetas med ett par gånger i veckan för att skapa förutsättningar för ett systematiskt
arbete:
-men varje dag tror jag är svårt…
-ja vi skulle nog inte få till det som det ser ut nu…
-tänk måndagar och fredagar när vi har planeringstider, och vi ska hjälpas åt ute.
-… och sedan börjar folk gå hem…
-jag vet hur vi har stångat oss blodiga för att få till språklustgrupper och att vi tillslut fick begränsa oss
till någon gång under veckan…
(förskollärare 1 & 2)

Även om förskollärarna uppfattar materialet som omfattande och tidskrävande ser de möjligheter med
att spara tid om vissa anpassningar görs i programmet. De menar att tidsbristen som de ger uttryck för
att finnas i förskolans verksamhet gör att ett program som PT/ST skulle underlätta planeringen för att
arbeta systematiskt med leken som verktyg. Eftersom verksamheten är tidspressad kan det vara
tidsbesparande att inte behöva uppfinna hjulet från början. Att få tillgång till ett färdigt program där de
även skulle se en tillgång med att ha redan färdigt lekmaterial att plocka fram för varje lekaktivitet
eftersom det kan vara svårt att hinna med dessa förberedelser med att hitta lämpligt lekmaterial i
stunden menar förskollärarna kan vara värdefullt.

Sammanfattande reflektioner
Förskollärarna belyser betydelsen av vuxennärvaro i barnens lek utifrån flera aspekter. Genom att vara
närvarande i leken kan man som vuxen få syn på vilka eventuella stöd barnet har behov av när det
gäller socialt samspel med kamrater. Ytterhus (2003) menar att barn kan se ut att samspela med andra
utan att de inom sig känner interaktion och utifrån det går det att förstå informanternas utsagor som att
för att få syn på varje barns inkludering i gruppen måste pedagogerna vara närvarande i leken vilket
man får möjlighet till genom att arbeta med PT/ST och de olika interaktionsfärdigheterna. I samtalen
framkommer att det kan finnas ett motstånd hos pedagoger att ge sig in i leken. Finns det en osäkerhet
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hos pedagoger hur detta ska gå till? Varför lämnas leken fri när det samtidigt uppmärksammas att det
uppstår problem i leken? Finns det förutsättningar för pedagoger att vara närvarande i leken utifrån de
strukturer som råder inom förskolan idag?
Samspel och möten med olika kamrater på avdelningen kan påverkas av hur pedagogerna strukturerar
till exempel lekmaterialet i lärmiljön. Med hjälp av programmet och ett arbete med till exempel
interaktionsfärdigheten "hjälpa till och be om hjälp" kan pedagogerna få syn på hur materialet och
lärmiljön kan bidra till att barn behöver interagera med varandra. Pedagogerna såg värdet i att
materialet valdes ut utifrån dels barnens intressen men också utifrån att det skulle vara spännande och
nytt och att det skulle vara så pass utmanade att barnen skulle behöva ta hjälp av varandra. Hur kan då
pedagoger se på anpassning av material vid lektillfället för att kunna utmana varje barn i dess
proximala zon?
Förskollärarna ser möjligheten att använda PT/ST som ett sätt att arbeta systematiskt i verksamheten.
De resonerar om att inte behöva ”uppfinna hjulet” och att det skulle spara tid med ett färdigt program.
Kan ett färdigt program ge både handlingsstrategier åt pedagoger och möjligheter till dokumentation
som förskolans läroplan (Skolverket, 2016) uttrycker är ett av förskollärarens ansvar i verksamheten?

Play Time/Social Time som redskap för barnen
Främjande av lek och social interaktion
Genom att PT/ST genererar möjligheter till utvecklandet av lärmiljöer skapas också förutsättningar för
möten mellan barn och en förståelse för mångfalden som finns i barngruppen. Förskollärarna resonerar
kring lekens betydelse för att skapa möjligheter för inkludering och lustfyllt samspel mellan barn:
- … man vet ju att leken är jättebra så det är ju något som ska bevaras…
- … sen är det ju inkluderingen som jag tycker är viktig. Att barn bjuder in andra barn. Och är
förebilder ibland.
-… och att dom kan få känna att det faktiskt blir roligt också….är du också med i den här leken det blev
ju jättekul om du kunde vara den där och bidra med……där är dom nog ganska svåra…
(förskollärare 2 & 1)

Förskolläraren menar att barn kan ha svårt att bjuda in kamrater som de inte brukar leka med utan en
vuxens stöd vilket de arrangerade lekstunderna skulle kunna bidra med. De anser att pedagogen kan
behöva hjälpa till genom att styra leken, ytan och materialet så att barnen möter varandra eller lockas
att bjuda in andra barn som de annars inte skulle ha lekt med. Förskollärarna anser att barn kan fastna i
att leka med en och samma person och inte upptäcker och ser kvalitéer hos andra barn. De anser att
detta skulle behöva börja redan med de yngsta barnen som ett förebyggande arbete.
På frågan vad förskollärarna tror att PT/ST skulle kunna bidra med svarar en av förskollärarna: "att vi
får tillbaka lite lek igen" (förskollärare 1). Hen anser att barnen har behov av att lära sig leka, "… de
vet inte hur de ska leka!" (förskollärare 1) Förskollärarna menar att de saknar mumlet och dialogen av
fantasi och kreativitet som kan finnas hos barn och att pedagoger behöver ge dem redskap för detta.
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Förskollärarna tror att PT/ST kan ge barn i behov av särskilt stöd möjlighet att träna socialt samspel
med kamraterna. En av förskollärarna uttrycker att även kamraterna ges möjlighet till socialt samspel
men då genom att de får uppmärksamhet och tid för samtal med pedagogen. Den andra förskolläraren
menar dock att även kamraterna får träna socialt samspel tillsammans med barnen i behov av särskilt
stöd i gruppen: "… och det är väl ingen som är så där fulländad och kan allt till punkt och pricka."
(förskollärare 2). Här kan man skönja att förskollärarna har lite olika åsikter om hur programmet
skulle kunna främja social interaktion för alla barn.

Kamraterna
I PT/ST uttrycks det att alla barn gynnas av att öva interaktionsfärdigheter både barnen i behov av
särskilt stöd och deras kamrater. Hos förskollärarna finns det en viss tveksamhet hur kamraterna kan
gynnas av att delta i arrangerade lekstunder. De resonerar med varandra om att det kan finnas en risk
att kamraterna får svårt att känna sig motiverade att delta i de arrangerade lekstunderna. Att alltid
"behöva" vara den som ska vara med lekstunden:
Det kan ju vara lite speciellt att vara den som ständigt varenda dag under en viss period ska vara, - ska
jag vara igen? Jag skulle kunna tänka mig att det till slut känns lite sådär, att de undrar om sin roll,
varför. (förskollärare 2).

Här visas exempel på den tveksamhet pedagogerna uttrycker när det gäller att även kamraterna kan ha
utbyte av PT/ST. Förskollärarna uttrycker att kamraterna behöver motiveras för att vilja delta och
diskuterar vidare runt hur detta skulle kunna göras. De uttrycker tveksamhet över hur kamraterna
reagerar över att vara med i arrangerade lekstunder. Diskussioner fördes kring kamraternas roll och
vad de skulle kunna ha för glädje av PT/ST
-Jaaa, varför måste alltid jag (undrar barnet). Vad man skulle säga då? Hur man skulle svara på det? För
kanske ofta är vi så här; nu märker vi att du inte vill mer, hon tycker inte att det är kul längre. Men
skulle man ändå kört på och motiverat (förskollärare 2).
-Det gäller ju att göra det lite kul för dom också….på nåt sätt måste det man ……den uppgiften eller
det materialet man har måste ju locka på något sätt så att det lekkompetenta barnet också tycker att det
här är kul och det är ju en utmaning (förskollärare 1).

Förskollärarna menar att det är viktigt att göra lekstunden rolig för alla barn för att motivera även
kamraterna att vara med i lekstunden.

Sammanfattande reflektioner
Den vuxnas närvaro och vägledning (Säljö, 2000) i leken är betydelsefull för att åstadkomma möten
mellan barn när de har svårt att skapa dessa möten själva. Genom att öva de sex
interaktionsfärdigheterna skulle barnen få redskap för leken enligt förskollärarna.
Pedagogerna uttrycker ett etiskt dilemma där funderingar kring hur de ska gå tillväga för att det ska bli
lustfyllt (Skolverket, 2016) för barnen att delta. Pedagogerna har svårt att se hur de skulle motivera
kamraterna till att delta. Det kan anses vara problematiskt att barn blir tvungna att delta i aktiviteter i
förskolan som de inte ser som meningsfulla, barnens reaktioner på deltagande i aktiviteter behöver
behandlas med respekt från pedagogernas sida (Qvarsell, 2015).
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Det kan reflekteras över utformningen och syftet med introduktionen och samlingen innan
lekstunderna och vilken betydelse det har att hitta sätt att motivera barnen till att delta i de arrangerade
lekstunderna. Görs barnen delaktiga utifrån, ett demokratiskt och etiskt perspektiv, i verksamheten
genom att de görs medvetna om vad lektillfället handlar om och varför de deltar?
Vilken syn på de vuxnas och kamraternas roll kan skönjas? Är de enbart rollmodeller eller kan det
anses att de har lika mycket att lära av barnen i behov av särskilt stöd såsom till exempel hur man
samspelar med barn som är olik en själv. Hur påverkar omgivningens förhållningssätt barnens
inställning till deltagande i aktiviteter? Vilken betydelse har materialet som redskap i det sociala mötet
på förskolan?

Play Time/Social Time i svensk förskola
En pedagogisk balansgång
Under samtalen lyfter förskollärarna flera dilemman som skulle kunna uppstå under arbetet med
PT/ST. Bland annat resonerar de kring hur pedagoger på bästa sätt kan utforma lekstunderna för att
möta barnet i behov av särskilt stöd men även kamraterna så att den arrangerade lekstunden blir så
lustfylld och lärorik som möjligt. Under samtalet resoneras det om att i PT/ST står det att pedagogen
ska utgå från barnens intressen när lekstunderna planeras. Även i förskolans läroplan (Skolverket,
2016) står det att verksamheten ska utgå från barnens intressen. Fokusgruppen reflekterar över hur
pedagoger på bästa sätt kan ringa in dessa intressen när det är flera barn som ingår i lekgruppen? Hur
kan lekstunden bli rolig, spännande och utmanande för alla barn i lekgruppen? Förskollärarna
resonerar med varandra om en situation när en av förskollärarna tyckte att det var svårt att locka
barnen att utföra interaktionsfärdigheten "hjälpa till -be om hjälp":
-Var det ett tillräckligt utmanande pussel? Var det så att man behövde samarbeta och hjälpa varandra?
-Nej det var det inte.
-För då blir det liksom att "då gör jag själv". För det gäller ju att hitta det där så att de bjuder in till att
"vi klarar inte av det här om vi inte hjälps åt, om inte vi samarbetar går det inte".
(förskollärare 1 & 2)

De kommer fram till att materialet måste vara lite utmanande för barnen dels för att locka till samspel
men också för att det blir mer spännande att delta i lekgruppen. Vid ett annat tillfälle samtalar
förskollärarna om vikten av att hitta rätt balans mellan olika barns intressen för att få med sig alla barn
i leksituationen:
-Då får man välja en annan ingång att man är ute efter och mer fokusera på vad som händer inom
gruppen….och att vi lite mer får välja aktiviteten
- Man kanske kan välja en neutral aktivitet istället en aktivitet som inte är styrd av intresset?....alltså
direkt…
- Å andra sidan är det ju väldigt viktig att få med dom i aktiviteten.
-Absolut! Jo, men jag tänker om det är ett barn som leker mycket i familjevrån, som jag gjorde nu, det
här tycker dom om att leka, det här kommer dom leka med. Jag såg ju framför mig det. Men det finns ju
neutrala lekar. Pussel är ju en sån. Många barn pusslar utan att dom är där jämt eller play doo-deg är ju
en sån där man möts i olika konstellationer. Så en del är ju mer styrda på intressen och en del aktiviteter
är det ju många barn som är intresserade av. Jag kanske inte väljer bil leken för ett barn som aldrig tar i
en bil...
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(förskollärare 1 & 2)

Citatet ger en bild av den pedagogiska balansgången som förskollärarna hanterar genom att ställa olika
argument mot varandra och att det kräver eftertanke när lekar och barn väljs ut för att lekstunderna ska
kunna blir både roliga och lärorika för alla barn.
En annan aspekt av att fånga barnen som förskollärarna lyfter är att de uppfattar det som att
minisamlingen innan själva lekstunden blir en betydelsefull faktor för att de äldre barnen skall ha
möjlighet att skapa sig en förståelse för varför de skall ha lekgrupp. Den ena förskolläraren är tveksam
om hon skulle kunna ha en sådan med de yngre barnen. Hon tror att det skulle vara bättre att tillföra
material som utmanar de yngre att interagera och att det skulle räcka. Båda förskollärarna tror dock att
minisamlingen för de äldre barnen tydliggör vilken interaktionsfärdighet som skall övas, hur barnen
kan agera och säga och varför det kan vara bra att kunna just den interaktionsfärdigheten. En av
förskollärarna resonerar med gruppen:
-Jag sa ju det till dig första gången att det kändes nästan som att man var tvungen att säga i början att:
"vi ska göra en uppgift nu".
-Det är ju det som är tanken....så det skulle vi ju ha gjort egentligen men nu blev det inte så...
-Nej men vi lär ju om det .
-En del barn blir så misstänksamma. Varför ska jag göra det här? De bara sitter och väntar.
-Där kanske det är extra viktigt att ska man göra en sån här grej att man verkligen sitter ner först och
berättar att "nu ska vi öva på att samarbeta"?
-dom måste veta varför. Det blev ju säkert lite för otydligt för dom.
(förskollärare 2, 1 & samtalsledare)

Att skapa tydlighet i det pedagogiska arbetet för både pedagoger och barn uttrycks av förskollärarna är
av vikt för att skapa en verksamhet med god kvalitet.
Ett annat dilemma som förskollärarna har upplevt är när de under leken ska ge de strukturerade
uppmaningarna. De tycker att det har varit svårt att hitta "rätt" tillfälle att uppmana barnen att utföra
interaktionsfärdigheten. De har tyckt att det har känts stelt och tillgjort men att de känslorna har blivit
bättre när de har provat på sättet att arbeta flera gånger:
Det var väl lite där jag fastnade. Jag var tvungen att springa ner till dig och fråga, hur gör man det här,
menar dom att jag ska säga så här? och så var man tvungen att säga det en gång. Ska jag säga så här?
Vissa påståenden känns helt....barnen kommer tro att jag är helt dum om jag säger det här till dom...
(förskollärare 2).

Förskollärarna uttrycker en ovana och osäkerhet runt ett sådant här sätt att arbeta där man ger barnen
uppmaningar i sitt handlande tillsammans med kamraterna. Enligt en av förskollärarna gäller det att
vara beredd och närvarande för att kunna ge uppmaningarna vid rätt tillfälle. Det kräver att man har
uppmaningarna lite "innanför västen" så att man inte behöver läsa innantill. Vidare lyfter de att det
kändes lite konstigt att ställa uppmaningar, t.ex. be om hjälp, till ett barn när barnet egentligen inte
behövde hjälp. En av förskollärarna uttrycker en känsla av att hon eventuellt skulle förolämpa barnet i
en sådan situation:
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Eller t.ex. om jag skulle säga till dig att kan du hjälpa hen att göra en stjärna av degen som vi höll på
med. Men "varför ska jag ha hjälp av hen, jag kan ju göra egna". Det kan ju nästa bli som att man går in
och kränker det ena barnet för att man talar om att "du behöver hjälp nu". Så jag kände lite att jag
behövde göra om det. Det kanske passar med vissa barn men när de är så pass självgående så kändes
det svårt. Det blev lite som att jag nästan kränkte hen genom att säga att hen skulle ta hjälp av kamraten
(förskollärare 2).

Med detta uttrycker förskolläraren också vikten av att hitta rätt utmaningar för barnen så att
lekstunderna inte blir så lätta att det blir svårt hitta meningsfullhet i att samspela med varandra.

Anpassningar
Förskollärarna belyser tiden i förskolan som en viktig faktor att ta hänsyn till när det gäller att arbeta
systematiskt med ett sådant här program. Dels menar de att de hundra dagar som PT/ST avser att man
arbetar under är en mycket lång tid. De resonerar även om att ett arbete med programmet varje dag
under en sådan tidsperiod skulle vara svårt att få igenom:
Får jag säga en annan sak? Ska man jobba måndag tisdag onsdag torsdag fredag? Med det? Då är det
omöjligt! Eller ska man jobba ett tillfälle per vecka eller så? …. För annars tror jag nästan det är svårt i
vår förskolevärld. Det kan jag säga direkt, det är omöjligt. Det har ju vi provat med språklusten…
(förskollärare 1).

De har erfarenhet av att arbeta med andra omfattande strukturerade material som exempelvis
språkmaterial och menar att de inte har haft möjlighet att arbeta färdigt med alla stegen i dessa.
Förskollärarna belyser däremot att om de skulle kunna arbeta med detta en eller ett par gånger i veckan
så ser de en användbarhet i programmet.
En annan anpassning som förskollärarna reflekterar över är hur lekgruppen kan skapas. De är osäkra
på om det verkligen är i en-till-en lek som barnen lär bäst eller om det skulle vara bättre att ha
lekgrupper med fyra barn. Detta av flera olika anledningar. En anledning är att de anser att barnen är
mer vana vid att arbeta i fyr-grupp och inte i par:
-Då skulle man kunna ha dom där fyra barnen under alla dom här hundra dagarna … då skulle ju ingen
känna sig utpekad.
-Det är dom mer vana vid.
-Vi gör ofta så, nu så är det den här gruppen som ska ha aktivitet. När vi jobbade med språkgrupperna
hade vi ju tre, och ni hade ju era grupper. Det var ingen som ifrågasatte det…
(förskollärare 1 & 2)

Så om gruppen skulle kunna bli större än två barn skulle det inte blir så markant annorlunda från andra
gruppaktiviteter. En annan anledning anser förskollärarna kan vara att det inte blir lika utpekande vilka
barn som ingår i lekgruppen när det är fler som deltar. En tredje anledning skulle vara att det skulle bli
lättare rent organisatoriskt att genomföra lekstunderna för att det krävs att pedagogerna delar upp
barnen emellan sig och att med fler barn i en grupp så blir det lättare att hitta tidsutrymmet för
lekstunden.
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Sammanfattande reflektioner
Förskollärarna lyfter det betydelsefulla med att lekmaterialet är utmanande och lockar till interaktion
mellan barnen. De menar att det är flera aspekter som behöver tas hänsyn till när det gäller materialet.
Det ska locka alla deltagande barn utifrån deras intresse, det ska utmana barnen så pass att de behöver
samspela med varandra. Förskollärarna menar då att för att materialet ska passa alla och skapa
förutsättningar för utveckling, till exempel att hitta andra vägar i sin lek kan materialet behöva vara
neutralt vilket motsäger programmet som menar att lekarna ska bygga på barnens intressen. I
förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att verksamheten ska utföras på ett sätt så att den
utmanar och stimulerar barnens utveckling och lärande. Verksamheten ska också ta tillvara och stärka
barns intressen vilket gör att ett evidensbaserat material eventuellt behöver anpassas till den kontext
den ska utföras i.
Förskollärarna resonerar kring känslan av utpekande hos barnen vid val av gruppsammansättning.
Barnen i behov av särskilt stöd kan enligt förskollärarna känna sig utpekade vid arbete i allt för små
grupper och därmed få en olustkänsla vid deltagande i de arrangerade lekstunderna. Vid arbete i större
grupp skulle detta kunna undvikas menar förskollärarna. Frågan är om det är en känsla hos barnen
eller om det är förskollärarnas rädsla för kategorisering?
Förskollärarna pratar om en viss svårighet att ställa de rätta uppmaningarna vid de rätta tillfällena och
diskussioner förs angående hur de exempel på uppmaningar som PT/ST visar i programmet kan
användas. När och hur ska dessa uppmaningar ställas och vad ger de för känslor hos barnen? Vad har
materialet för betydelse för att skapa naturliga situationer för uppmaningarna?
Ett utförande av programmet varje dag ses som mycket svårt av pedagogerna trots att det handlar om
sex minuter om dagen. Vad ligger i detta? Pedagogers förhållningssätt? Strukturerna i förskolan?

Diskussion
Syftet för denna delstudie var att undersöka hur några förskollärare på en svensk förskola beskriver
möjligheter och begränsningar med att använda interaktionsprogrammet Play Time/Social Time samt
att beskriva och analysera dess möjligheter att genom lek främja interaktion och lekfärdigheter för
barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater i inkluderande förskolemiljöer. Resultaten visar att
förskollärarna är positiva till PT/ST men finner också vissa hinder med att i svensk förskola använda
programmet i sin helhet. Analysen av resultatet visar fem centrala teman i förskollärarna beskrivningar
av möjligheter och hinder:






Systematiskt arbete i verksamheten
Vuxnas närvaro i leken
Mångfalden i förskolan
Att möta alla barn
Strukturer som påverkar handlingsutrymmet
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Vi inleder diskussionsdelen med en metoddiskussion för att därefter diskutera studiens resultat samt
specialpedagogisk relevans.

Metoddiskussion
Denna studie är en kvalitativ studie där empiriskt material har samlats in genom fokussamtal och
observationer. Fokussamtalen gör det möjligt för deltagarna att samtala fritt kring ett ämne, vilket till
stor del har uppnåtts. Det skulle kunna tänkas att deltagarnas reflektioner påverkades av vetskapen att
författarna skriver en uppsats om ämnet. För att undvika detta har vi vid flertalet tillfällen påpekat
syftet med studien för att tydliggöra det genuina intresset som funnits att ta reda på både möjligheter
och hinder med PT/ST. Syftet med observationerna var att vi skulle skapa oss en bild av vad som
hände under de arrangerade lekstunderna och vad förskollärarna samtalade om i fokussamtalen.
Det finns vissa begränsningar med fokussamtal. En begränsning är att det kan vara svårt att ha kontroll
över det som händer i samtalet. Det är en avvägning som behöver göras av samtalsledaren vilken grad
av styrning av samtalet och hur ledande frågorna behöver vara för att hålla kvar samtalet om det valda
ämnet (Bryman, 2011). Detta upplevde vi under våra samtal, vilket vi reflekterade över efter varje
gång för att kunna förbättra vår egen insats under de fem samtalen. En annan begränsning kan vara att
det är svårt att rekrytera deltagare till studien (ibid). Detta fanns det en medvetenhet om och därför
bjöd vi in dubbelt så många. Trots detta blev gruppen mindre än det var tänkt. Detta berodde på
omständigheter i förskolans verksamhet. Om det hade ställts fler följdfrågor under samtalen så hade
det kunnat ge en fördjupad förståelse för förskollärarnas reflektioner om PT/ST.
En svårighet med observationer är att välja vad det är som skall observeras, vilka teman och kategorier
som skall användas för att kunna observera på ett liknande sätt mellan olika observatörer och med
samma observatör fast vid olika tidpunkter (Bryman, 2011). Efter diskussion kom vi fram till
relevanta teman och kategorier för syftet med observationen.
En möjlig kritisk reflektion kan vara att vår förförståelse för både förskolan som verksamhet och
interaktionsprogrammet kan ha påverkat resultatet till viss del. Det hade varit bra att få fler
förskollärare att delta för att skapa ett bredare dataunderlag vilket skulle kunnat minska vår egen
eventuella påverkan på resultatet. Med detta i åtanke har vi resonerat mycket kring vad
transkriberingarna och informationen i dessa betyder för att försöka komma så nära deltagarnas
innebörder och inte våra i det som sagts innan vi skrivit resultatbeskrivningen.
Eftersom det i alla delarna av uppsatsen har skett ett nära samarbete mellan oss författare kan det sägas
ha stärkt trovärdigheten i resultat, tolkningar och analys eftersom vi hela tiden har resonerat och
diskuterat de olika delarna.

Etiska reflektioner efter genomförd studie
Under arbetets gång upptäckte vi att konfidentialiteten inte är självklar bara för att deltagarnas namn
osynliggörs. För att rikta uppmärksamheten bort från studiens deltagare och mot resultatet i sig har vi
ansträngt oss att avidentifiera både förskollärare och barn. Detta har skett i flera etapper där vi gång på
gång har resonerat om vilka aspekter som skulle kunna minska konfidentialiteten. De deltagande
förskollärarna finns representerade i resultatredovisningen och under intervjuerna riktades
uppmärksamhet mot att fördela ordet så att de skulle kunna komma till tals på ett balanserat sätt. Detta
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för att det är värdefullt att allas röster blir hörda. Vi har under fokussamtalen förtydligat och påmint
om studiens syfte, detta för att deltagarna skall vara medvetna om vad studien innebär. Presentation av
oss gjordes och vi fick barnens samtycke till av vara med under lekstunden. Framöver ser vi att det
skulle vara värdefullt att vi som observatörer träffade barnen ett par gånger innan observationstillfället
för att därmed göra barnen ännu mer bekväma med situationen.

Resultatdiskussion
Systematiskt arbete i verksamheten
Resultatet visar att förskollärarna anser att PT/ST är ett verktyg för pedagoger att använda för att
arbeta systematiskt med leken i verksamheten. Förskollärarna anser att PT/ST:s struktur spar tid och
kraft eftersom det är uppbyggt genom att ha färdiga instruktioner för hur interaktionsfärdigheterna
skall övas, vad pedagogerna ska göra och säga samt hur urvalet av deltagande barn kan göras. De
anser att det är värdefullt att inte själva behöva utarbeta ett sätt att arbeta systematiskt och riktat med
leken. De upplever att det kan finnas ett motstånd hos pedagoger att ge sig in i leken när leken inte
fungerar, kanske beroende på en osäkerhet hur man som pedagog skulle göra. Wetso (2006) beskriver
att det kan finnas en avsaknad av olika strategier hos pedagoger hur man kan handla och möta barns
beteenden. Författaren lyfter att genom att ha ett målinriktat arbetssätt som stöd för att utveckla nya
strategier förändras verksamheten och sättet att bemöta barnen på. PT/ST skulle möjliggöra ett
agerande från pedagogerna när leken inte fungerar menar förskollärarna. Förskollärarna uttrycker att
PT/ST ger tydlighet till lärmiljön och undervisningen för både barn och pedagoger. Sandall (2016)
beskriver att det inte är självklart att inkludering sker bara för att barn befinner sig i samma rum.
Inkludering kan ske när varje barn ges tillgång till deltagande i verksamheten eller samhället. För att
möta barn i behov av särskilt stöd behövs förändringar i miljön. Författaren beskriver hur pedagoger
med små medel kan förändra både den sociala och fysiska miljön för barn i behov av särskilt stöd.
Observation av barnet är en början för att ta reda på barnets intressen, styrkor och utvecklingsområden.
Alla barn är olika och behöver mötas på olika sätt. Författaren ger förslag på ett systematiskt arbetssätt
för pedagogerna att möta varje barn. Observation, planering, genomförande och uppföljning bildar en
helhet som gör det möjligt att möta varje barn i behov av särskilt stöd (ibid.). PT/ST innehåller alla
dessa aspekter som Sandall (2016) pekar på. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) uttrycker att ett av
förskollärarens uppdrag är att dokumentera verksamheten och detta är ett material som kan användas
för dokumentation, genomförande och uppföljning för att dokumentera hur förskolan möter barnen
och barnets möjligheter till utveckling. PT/ST är även ett evidensbaserat material som grundar sig på
"forskning och beprövad erfarenhet" (Skollagen, 2010:800 kap.1, § 5).

Vuxnas närvaro i leken
Resultatet visar att förskollärarna uppmärksammar att PT/ST kräver vuxennärvaro i leken. De
konstaterar att vuxennärvaron i leken är betydelsefull för att kunna möta och stötta barn att lösa
svårigheter som uppstår i leken och den sociala samvaron. Inom det sociokulturella perspektivet anses
det att den vuxne kan möjliggöra för barnet att utveckla genom sin proximala zon. Det betyder att
barnet med stöd av en vuxen skulle kunna klara av sådant som barnet inte klarar på egen hand (Säljö,
2000). Det är förskollärarens ansvar att göra det möjligt för alla barn att leka och de barn som har
svårigheter att komma in leken eller inte får vara med behöver förskolläraren medvetet stötta
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). En rapport från Skolinspektionen visar att leken i förskolan
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ofta lämnas "fri", att förskollärare i mindre utsträckning deltar i lek än andra aktiviteter.
(Skolinspektionen, 2016 a).
Resultaten i en studie gjord av Luttropp (2011) visar att barn i behov av särskilt stöd blir mindre
delaktiga i fri lek än vid styrda och strukturerade aktiviteter. Detta belyser betydelsen av att öva
lekfärdigheter och att vuxna i förskolan deltar i leken och finns nära barnen. Förskollärarna i denna
studie uttrycker att pedagoger ofta tillrättavisar och ger snabba kortsiktiga lösningar i leksituationer
där det uppstår problem men förskollärarna är medvetna om att det behövs mer långsiktigt arbete med
vissa barn för att dessa ska kunna lyckas i leken. Graham och Harwood (2011) visar att när det skapas
utrymme för elever i behov av särskilt stöd att öva lekfärdigheter och regellekar tillsammans med
vuxna så skapas det både ett lärande hos barnen som får stöttning i socialt samspel men även ett
lärande hos lärarna som får en mer nyanserad bild av eleverna.
Edfelt (2015) lyfter pedagogernas situation i förskolan och syftar till de konfliktkänslor som kan
uppstå hos personalen. Han menar att barn med stora stödbehov tar mycket tid från övriga
barngruppen vilket kan göra att pedagogerna får en känsla av otillräcklighet. Även hos duktiga
pedagoger som egentligen är välstrukturerade kan känslorna lätt ta överhand när akuta situationer som
måste lösas övertar. Detta i sin tur kan skapa en frustration hos pedagogerna som gör att glädjen och
orken minskar och skapandet, lärandet och leken nedprioriteras. Edfelt poängterar att stöd från chefer,
kollegor, och handledare är av betydelse för pedagogerna för att få möjlighet att bli lyssnad till, kunna
reflektera och få praktiska tips och strategier att förhålla sig till (ibid.).

Mångfalden i förskolan
Förskollärarna har lite olika åsikter om hur alla barn kan gynnas av PT/ST. Detta uttrycks genom att
de ställer sig frågande till hur man ska kunna motivera kamraterna till att delta i programmet alla de
dagar det avser. Det uppkommer även frågor som rör om det är rätt att använda kamraterna som
rollmodeller för att barn i behov av särskilt stöd ska kunna öva på sociala interaktionsfärdigheter.
Utifrån detta går det att ställa sig frågan om barngruppen ska lära tillsammans eller om det är två läger
där kamraterna ska lära de barn som är i behov av särskilt stöd? Ainscow et al. (2012) belyser utifrån
sin studie att lärare och studiekamraters attityder är av betydelse och kan antingen hämma eller främja
ett välkomnande och inkluderande klimat. De menar att det är av betydelse att pedagoger omfamnar
olikheterna i en grupp för att därigenom skapa positiva interaktioner som en normal del av
verksamheten. Utifrån det som Ainscow et al. (2012) pekar på kan en viktig del av programmet ses
vara att kamraterna genom programmet kan få kunskaper i hur man interagerar med barn i lek som inte
har samma sätt att interagera på som de själva. Ett sådant sätt att se på programmet gör att det inte
enbart läggs på barn i behov av särskilt stöd att lära sig att fungera i sociala situationer utan att vi kan
se det som att alla har ett ansvar för att skapa en inkluderande verksamhet och ett välkomnande
samhälle i stort.
Eftersom programmet syftar till att barn i behov av särskilt stöd ska lära av en mer kompetent kamrat
och med direkt och indirekt stöd av medvetna, kunniga pedagoger går det att problematisera frågan om
vem som är mer kompetent än vem. Vygotskij talade om den proximala zonen där han menade att
utveckling sker i samspel med en mer kompetent kamrat (Säljö 2000). Utifrån det går det att förstå att
barn i behov av särskilt stöd just genom detta program behöver träna sociala interaktionsfärdigheter
och att kamraterna ses ha dessa och därmed kunna hjälpa barnen att utvecklas genom den "proximala
zonen". Detta går också att ses som att alla barn i lekgruppen är rollmodeller åt varandra då barn i
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behov av särskilt stöd har egenskaper som kamraterna behöver lära mer av. Kamraterna ges möjlighet
att utveckla färdigheter i att formulera lösningar på situationer när vissa oklarheter uppstår i en
lekprocess. Sett ur ett samhällsperspektiv har kamraterna eventuellt behov av att lära sig att samspela
med barnen i behov av stöd likaväl som barnen i behov av stöd behöver lära sig att samspela med
kamraterna. Detta kan ses utifrån vad tidigare forskning (Guralnick et al., 2006; Odom et al., 1997)
visat angående att kamrater sällan initierar lek med barn i behov av särskilt stöd.
Förskollärarna resonerar kring storleken på lekgruppen och reflekterar över att en större grupp skulle
vara mindre utpekande för barnet som behöver öva lekfärdigheten. Att programmet avser att
kamraterna ska vara rollmodeller åt barn i behov av särskilt stöd kan vara en orsak till att pedagogerna
ser en viss svårighet i att arbeta med detta i sina verksamheter utifrån att som det har beskrivits kan
vara svårt att se vad kamraterna ska få ut av dessa tillfällen. Men det skulle även kunna vara en
motvilja i att kategorisera barnen och därmed dela in dessa i två grupper där några har mer att lära än
andra. Allodi Westling (2016) beskriver pedagogers tveksamhet till att kategorisera barn ur ett
historiskt perspektiv där man velat komma bort ifrån att se svårigheter hos barn ur ett medicinskt
synsätt och en brist hos barnen och istället se det ur ett socialt och kulturellt perspektiv. Detta kan ha
betydelse för hur pedagoger arbetar med barn och elever i behov av särskilt stöd. Det kan resultera i en
ängslighet och ett undvikande av att se förekomsten av olika behov och därmed ett undvikande i att
kategorisera (ibid). Detta betyder i så fall att barn som har särskilda behov inte kan få dessa
tillgodosedda trots att detta tydligt står utskrivet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016).

Att möta alla barn
Utifrån resultatet går det att se att förskollärarna lägger stor vikt vid att reflektera runt val av material
att använda under den arrangerade lekstunden. De menar att materialet behöver både bygga på barnens
intressen och vara tillräckligt utmanade för att barnen ska se glädje och mening med att handla utifrån
de interaktionsfärdigheter som avses. De belyser även under samtalen att det är viktigt att hitta en
balans mellan olika barns intressen för att alla barn ska finna glädje i att delta i lekaktiviteterna. Odom
et al. (1997) uttrycker i programmet att det är barnens intressen man ska utgå ifrån i lekaktiviteterna
och detta går också att läsa i förskolans läroplan där det står att verksamheten ska utgå från barnens
"erfarenheter, intressen, behov och åsikter" (Skolverket, 2016, s. 9). Detta kan göra att pedagoger
känner en viss osäkerhet för hur barnens intressen ska tillvaratas och hur dessa intressen skall
prioriteras vid ett arbete med PT/ST. Förskollärarna menar att det blir svårt att se vems intressen det är
som lekstunden ska bygga på eftersom lekgruppen har skapats utifrån att barnen har olikheter,
intressen och förmågor de kan lära varandra av. Detta går att diskutera utifrån Vygotskijs syn på den
proximala zonen (Säljö, 2000) och vad som behövs för att barnen ska nå nästa steg i utvecklingen.
Lekmaterialet tillsammans med kamraterna skulle i detta fall kunna ses som ett redskap för att nå nästa
steg i utvecklingen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) trycker på att bara för att läroplanen
säger att pedagoger i förskolan ska utgå från och möta barnen i deras värld betyder inte det att den
vuxne ska avstå från att försöka intressera barn för olika saker. Detta menar också pedagogerna när de
uttrycker att det kan vara av betydelse att använda sig av ett material som är någorlunda neutralt och
som alla barn kan se en glädje i att lära mer om. Samtidigt uttrycker förskollärarna att de förmodligen
inte skulle välja till exempel en billek i en lekgrupp med ett barn som aldrig intresserat sig för bilar.
Resultatet visar att förskollärarna uppmärksammar att det uppstår pedagogiska dilemman under arbetet
med PT/ST. Exempel på ett sådant dilemma var att en av förskollärarna såg en svårighet i att kunna
motivera kamraterna till att vara med i lektillfällena vid upprepade tillfällen. De menar att det är
angeläget att rikta uppmärksamhet mot dessa dilemman som uppstår för att kunna möta varje barn
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under arbetet med PT/ST. Förskollärarna anser att pedagoger behöver möta både barnen i behov av
särskilt stöd men understryker att det behöver tas hänsyn även till kamraterna. Detta dilemma belyser
svårigheten för pedagoger i förskolan att bygga verksamheten både utifrån demokrati och etiska
perspektiv (Qvarsell, 2015) och utifrån förskolans uppdrag (Skolverket, 2016). Att bygga helt på
demokrati och etik skulle kunna göra att om ett barn inte vill delta i ett moment i förskolan så ska detta
respekteras och barnet ska få slippa. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) säger utöver detta att
förskolan ska sträva efter att alla barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till andra och viljan att
hjälpa andra. Detta kan också anses vara en aspekt av demokrati.

Strukturer som påverkar handlingsutrymmet
Resultatet visar att förskollärarna ser PT/ST:s längd i antal dagar och intensitet som ett hinder. De
menar att pedagoger är styrda av tider och andra organisatoriska förutsättningar som de har svårt att
själva påverka. Detta gör att programmets längd och intensitet blir ett hinder för att använda sig av
PT/ST i verksamheten om inte anpassningar kan göras. Wetso (2006) lyfter att pedagoger har många
olika aspekter att ta hänsyn till för att verksamheten ska ha kontinuitet och tydligt innehåll. Yttre
strukturella förutsättningar är en del av de aspekter som behöver tas i beaktande när en verksamhet och
aktiviteter planeras. Ainscow et al. (2012) pekar på att en av anledningarna till att pedagoger inte
arbetar aktivt med inkludering kan bero på rent strukturella förutsättningar som gör att arbetet blir
svårt eller nedprioriteras. Förskollärarna anser att för att passa svensk förskola behövs det en
anpassning av tiden och intensiteten i PT/ST. Det är inte genomförbart att arbeta med ett material i den
omfattningen i svensk förskola så som verksamheten ser ut i dag menar de.
Under fokussamtalen lyfter förskollärarna att många barn har svårt att leka. Wetso (2006) resonerar
om att barnens handlingar eller brist på handlingar är tecken på obalanser i verksamheten och att
verksamheten har problem med uppdraget i relation till förutsättningar och situationen som råder.
Även om viljan finns att arbeta med inkludering så påverkar pedagogernas upplevda
handlingsutrymme arbetet med barngruppen och därmed också arbetet med att möta alla barn utifrån
deras behov och förutsättningar.
Ahlberg (2001) pekar på att utöver lärarens didaktiska medvetenhet krävs det strukturer som möjliggör
samarbete i verksamheten och en stöttande ledning. Strukturer kring barnet påverkar barnet och detta
går att beskriva utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell. Modellen beskriver olika system som
barnet ingår i och som samspelar med varandra. Barnets centrala system innefattar flera microsystemem där Bronfenbrenner ser familjen, förskolan och kamratgruppen som exempel på olika
microsystem som samspelar och påverkar varandra (Broberg, Almqvist & Tjus, 2015). Så hur struktur,
organisation och pedagogik på förskolan ser ut påverkar i sin tur barnets kamratskap. Ackesjö och
Persson (2014) belyser att tidigare erfarenheter påverkar barnets kommande sociala samspel med
kamrater vilket också går att förstå enligt Bronfenbrenners modell. Utifrån vilka förutsättningar som
ges till barnen på förskolan påverkar alltså barnets syn på sig själv som social individ och därmed
barnets sociala samspel och tillhörighet. Detta kan vara av betydelse att diskutera utifrån det som
Ackesjö och Persson menar angående vilken syn barnet får på sig själv som social individ i ett sådant
sammanhang och vad den synen leder till i senare sammanhang. Vedeler (2007) understryker också
detta när hon beskriver en modell för att utveckla barns sociala resurser. Modellen bygger på att lyfta
utvecklingspotential och resurser hos barnet och i dess omgivning. Vedeler pekar på betydelsen av att
man gjort erfarenheter i livet för att de ska kunna leda till en känsla av sammanhang. Sådana
erfarenheter av att tillexempel delta i processer tillsammans med andra skapar tillhörighet och
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kompetens som behövs för framtiden. I förskolan handlar detta om social kompetens och
lekkompetens och att det blir viktigt att stärka erfarenheter alltså känslan av sammanhang (ibid.).

Specialpedagogisk relevans
För att återkoppla till inledningen kan det vara intressant att diskutera vidare runt specialpedagogiken
ur ett samhällsperspektiv. Utifrån Helldins (2007) syn på specialpedagogiken som ett uppdrag för att
på sikt förändra grundläggande orättvisa strukturer inom skolan och i samhället i stort går det att
diskutera PT/ST ur ett vidare perspektiv. Enligt pedagogerna kan PT/ST möjliggöra möten mellan
barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater i förskolan på individ och gruppnivå. Om vi lyfter det
ur ett samhällsperspektiv kan leken även ses som en demokratisk rättighet (FN, 1989). Genom PT/STs
synliggörande av leken ges alla barn möjlighet till lek och utvecklande av lekfärdigheter. PT/ST kan
även möjliggöra för barnen att utveckla förståelsen för mångfald bland människor och utveckla den
sociala förmågan för att därmed kunna vara en del av ett inkluderande och demokratiskt samhälle.
Detta visar även Ainscow et al. (2012) i sin studie och utifrån det går det att se på specialpedagogiken
som en del i arbetet med att skapa ett samhälle där alla känner att de är delaktiga och har någonting att
lära av varandra.
I examensförordningen (SFS 2007:638) står det att specialpedagogen ska ha kunskap i att göra
bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt hänsynstagande till
de mänskliga rättigheterna inom det specialpedagogiska området. När fokusgruppen diskuterade
samspel och delaktighet reflekterade förskollärarna om betydelsen av att varje barn behöver känna
delaktighet och ha ett samspel med sina kamrater för att utvecklas och lära vilket vi också lyfter att
forskare skriver om (Ackesjö & Persson, 2014; Vedeler, 2009; Vygotskij, 1995). Men samspel och
delaktighet går även att se som en demokratisk rättighet (FN, 1989) vilket gör att den
specialpedagogiska samhällsfunktionen blir av betydelse att ta i beaktande.
Studiens resultat visar att specialpedagogikens roll för individen till stor del handlar om att skapa
lärmiljöer där barnen kan mötas i lek och samspel trots olika förutsättningar. Vygotskij menade att en
betydande funktion för specialpedagogiken är att förhindra att nya funktionshinder föds ur ett primärt
funktionshinder (Gindis, 1999). Med detta menar Vygotskij utifrån vår tolkning att det är av vikt att
skapa en lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd där de kan samspela och interagera utifrån sina
förutsättningar. Då behöver de inte hamna i situationer där deras primära funktionshinder gör att de
exkluderas i sociala samspel vilket kan ses bli ett ytterligare funktionshinder. Ackesjö och Persson
(2014) pekar på att barnen reflekterar över sig själva som sociala individer utifrån sociala erfarenheter
av samspel. Dessa reflektioner ligger sedan till grund för hur barnen hanterar nya relationer (ibid). Det
kan därför anses betydelsefullt att stötta barn när det uppstår svårigheter i det sociala samspelet.
Förskollärarna i denna studie menar att hur man skapar miljöerna när det gäller både att organisera
materialet och hur man sätter ihop grupperna bidrar till att alla barn får möjlighet att möta andra
utifrån sina egna förutsättningar.
Lärmiljöns betydelse för individen kan diskuteras ur ett relationellt perspektiv där man i första hand
ser till barnets funktionshinder som en konsekvens av miljön och de kulturella sammanhang barnet
befinner sig i (Nilholm, 2005). Ur ett sådant perspektiv läggs inte svårigheterna på barnet utan istället
ses svårigheterna som att de skapats utifrån att miljön inte anpassas efter olika behov. Detta går också
att förstå utifrån Vygotskij´s tankar om att ett funktionshinder uppstår först när den kommer i ett
socialt sammanhang (Gindis, 1999). Utifrån vad Vygotskij menar skulle man kunna förstå det som att
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barnet själv aldrig är bärare av sitt funktionshinder och att man då i förskolan endast ska titta på hur
man kan utveckla miljön för att den ska passa barnet. Då behöver man inte heller kategorisera barnen.
Men det behövs en balans mellan ett relationellt perspektiv och ett kategoriskt perspektiv (Allodi
Westling, 2016; Helldin, 2007). Allodi Westling pekar på att det finns en viss rädsla för att
kategorisera i förskolan och att detta kan ligga hur vi historiskt har sett på människor med
funktionshinder. För att skapa denna balans mellan det relationella och det kategoriska behövs en
medvetenhet hos pedagogen och en vilja att se individen för att kunna möta barnen och stötta när
svårigheter uppstår (idib). "Pedagoger behöver någon som då kan stödja dem i att ta kommandot över
hur man kan hantera situationen, prioritera behov, staka ut färdriktningen mot målet" (Wetso, 2006, s.
258). Specialpedagogen i förskolan kan vara den som genom kvalificerade samtal och samarbete
(Göransson et al., 2015; Wetso, 2006) och med hjälp av program som PT/ST stöttar pedagoger i hur
olika barn kan mötas, att utveckla verksamheten och lärmiljön och att arbeta mot målen i läroplanen.

Förslag till vidare forskning
Den forskning vi under vår studie har granskat har visat oss att socialt samspel är viktigt för alla barn i
förskolan. Studier visar att för att varje barn ska få känna delaktighet och socialt samspel behövs det
kunniga pedagoger som kan bidra till att stötta barnen in i detta samspel. I flera av de studier vi läst
handlar det om att barnen behöver, med andra barns eller vuxnas, hjälp skaffa sig de förmågor som
behövs för att skapa samspel med andra och PT/ST kan vara ett material för pedagogerna att kunna
hjälpa och stötta barnen i detta. Utifrån att PT/ST är ett program som bygger på verbal kommunikation
skulle det vara intressant att forska vidare på hur barn med språksvårigheter kan bli delaktiga i leken
med hjälp av ett program som PT/ST.
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Bilaga 1
Hej!
Vi är två förskollärare som läser till specialpedagoger. Vi studerar vid Specialpedagogiska
institutionen på Stockholms universitet. I höst ska vi skriva vårt examensarbete. Temat för arbetet
kommer att vara barns lek och handlar om hur pedagoger kan stödja alla barn och varje barn i behov
av stöd och deras gemensamma lek. Uppsats arbetet utgår från ett program som heter "Play
Time/Social Time" som har utvecklats i USA och har använts även i Europa. Vi kommer att ingå i ett
projekt vid Specialpedagogiska institutionen som utforskar detta program och dess
utvecklingsmöjligheter i den svenska kontexten.
Syftet med vårt uppsatsarbete är att tillsammans med några pedagoger på en förskola samtala om
programmet, kritiskt granska programmets upplägg och undersöka möjligheterna att använda den i de
svenska förskolorna. Det innebär att vi skulle behöva följa några pedagoger på en förskola under ett
par dagar under ca en månad (augusti-september ht 2016) och då observera hur de genomför olika
lekstunder med hjälp av programmet. Innehållet i lekstunderna kommer att utgå från barnens intressen.
Enligt Vetenskapsrådet forskningsetiska principer kommer vårt examensarbete att vara helt
avidentifierat så att inga namn eller platser kommer att redovisas. Deltagandet bygger på frivillighet
och samtycket innebär att ni närsomhelst kan meddela oss att ni inte vill delta i uppsatsen längre.
Utifrån ovanstående information undrar vi om du vill delta i vårt projekt och att vi kan få komma och
genomföra samtal och observationer hos dig. Uppgifterna kommer enbart att användas i vår uppsats
och i ett undervisningssammanhang.
Vänliga hälsningar
Suzanne Aldskogius och Katja Persson

Förskollärarens namn:
Kontaktuppgifter:
Namn på uppsatsskrivare:
Namn på handledare:
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Bilaga 2
Hej!
Vi är två förskollärare som läser till specialpedagoger. Vi studerar vid Specialpedagogiska
institutionen på Stockholms universitet. I höst ska vi skriva vårt examensarbete. Temat för arbetet
kommer att vara barns lek och handlar om hur pedagoger kan stödja alla barn och varje barn i behov
av särskilt stöd i deras gemensamma lek. Uppsatsarbetet utgår från att program som heter ”Play
Time/Social Time” som har utvecklats i USA och även använts i Europa. Vi kommer att ingå i ett
projekt vid Specialpedagogiska institutionen som utforskar detta program och dess
utvecklingsmöjligheter i den svenska förskolan.
Syftet med vårt uppsatsarbete är att tillsammans med några pedagoger på en förskola samtala om
programmet, kritiskt granska programmets upplägg och undersöka möjligheterna med att använda den
i de svenska förskolorna. Det innebär att vi kommer följa pedagogerna på era barns förskola under ett
par dagar under ca. en månad (augusti-september ht-2016) och då observera hur de genomför olika
lekstunder tillsammans med en grupp barn. Innehållet i lekstunderna kommer utgå från barnens
intressen.
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer vårt examensarbete vara helt avidentifierat
så att inga namn eller platser kommer att redovisas. Deltagandet bygger på frivillighet och samtycket
innebär att ni när som helst kan meddela oss om ni inte vill delta i uppsatsen längre.
Utifrån ovanstående information undrar vi om vi får använda pedagogernas observationer från
barngruppen där ert barn deltar. Uppgifterna kommer enbart att användas i vår uppsats och i ett
undervisningssammanhang.
Vänliga hälsningar
Suzanne Aldskogius och Katja Persson
Barnets namn:
Båda vårdnadshavares underskrifter:
Namn på uppsatsskrivare:
Namn på handledare:
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Bilaga 3
Problemet
Lekfulla sociala interaktioner med kamrater är en trevlig och väsentlig del av förskoleåren. Genom
dessa tidiga interaktioner lär sig barn en kamratkultur, en som är helt annorlunda än den vuxenbarnrelation de upplever som spädbarn och småbarn. Inom kamratgrupper lär sig barn delta i jämlika
sociala interaktioner och lekaktiviteter. Dom tillägnar sig en kommunikation som skiljer sig från den
som används användas med vuxna, och de lär sig att anpassa dessa kunskaper i sociala relationer där
människor är på olika utvecklingsnivåer. Sociala normer förmedlas i lekgrupper under dessa tidiga
interaktioner, och barnen lär sig också att hantera konflikter. Det är under dessa förskoleår som barnet
bygger upp en grund för mer komplexa sociala kunskaper som byggs upp under de senare skolår.
Många förskolebarn med försenad utveckling eller funktionsnedsättning upplever problem att
interagera med andra barn på ett socialt kompetent sätt. I vissa fall kan problem i utvecklingen av
social kompetens visa sig vara en direkt följd av barnets försening eller funktionsnedsättning. Till
exempel har barn med kommunikationsnedsättningar svårare att utveckla språket som används i lek,
eller barn med motoriska funktionsnedsättningar har större svårigheter att delta i grovmotoriska lekar.
Ibland kan även sociala interaktionsproblem handla om tidiga social erfarenheter som dessa barn har
fått tillgång till. Många barn med funktionshinder missar möjligheter att interagera med andra eller att
delta i ett stort antal olika aktiviteter för att de är i klassrum där de inte har en socialt mottagande
kamratgrupp, såsom i en icke-integrerad klass. Även när en socialt mottagande kamratgrupp finns i
integrerade klasser, är kamrater utan funktionsnedsättning mindre benägna att initiera lekar, svara på
sociala bud, eller bibehålla interaktioner med barn som har funktionsnedsättning. Oavsett kända eller
okända orsaker av social interaktion och svårigheter med social kompetens, både praktiska
erfarenheter och tidigare forskning visar att barn med funktionsnedsättning, som en grupp, kan dra
nytta av klassrumsbaserade program för att lära sig sociala färdigheter och främja behöriga
interaktioner med kamrater.

En lösning
Playtime/Socialtime har utformats för att tillgodose detta behov. Genom att bygga på pedagogers
erfarenheter och en avsevärd mängd forskning, har metoder tagits fram för att främja socialt samspel
och utvecklingen av den sociala kompetensen för förskolebarn med funktionsnedsättning.
Dessa metoder har utvecklats av Vanderbilt-Minnesota Social Inter-action-projektet, som bestod av en
grupp forskare och praktiker på Vanderbilt University och University of Minnesota, i samarbete med
specialpedagoger mot yngre barn i storstadsområdena i Nashville, Tennessee och Minneapolis-Saint
Paul, Minnesota. Under fyra års samordnade insatser, utvecklade det här laget detaljerade planer för:
1. Bedömning och identifiering av barn med funktionsnedsättning och jämnåriga kamrater för att
delta i detta program.
2. Arrangera rumsmiljön för att främja interaktion.
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3.

Träna sociala färdigheter tillsammans med barn med funktionsnedsättning och deras
jämnåriga kamrater.

4. Använda pedagogers uppmaningar och feedback för att säkerställa att dessa färdigheter
appliceras under lekar.
5. Val av alternativ eller anpassningar för användning i olika miljöer
eller förutsättningar.
Vem har nytta?
Playtime/Socilatime är avsett för tre till fem år gamla barn med funktionsnedsättning och som är
inskrivna i specialundervisning eller allmän förskola. Metoderna kan också användas för barn i
riskzonen för utvecklingsproblem eller för barn med förseningar som upplever betydande svårigheter i
den sociala interaktionen. Dessutom är detta program avsedd att omfatta kamrater som antingen
utvecklas normalt eller har högre nivåer av social kompetens. Dessa kamrater deltar i alla faser av
intervention och är både modeller och interaktionspartner för barn som
mottar interventionen. De förfaranden som presenteras här var avsedda för att användas av
specialpedagoger mot yngre barn, men de kan även implementeras till pedagoger i förskolan.
Vad gör Playtime/Socialtime?
Detta program lär färdigheter i social interaktion till barn med och utan funktionsnedsättning och ger
pedagoger en rad olika strategier för att öka social interaktion och social kompetens för barn i
förskolan. Men vad exakt är det detta program försöker åstadkomma?
Playtime/Socialtime kan användas för att lära förskolebarn, både dom som har försenad utveckling
eller funktionsnedsättning och dom som utvecklas normalt, specifika sociala färdigheter. Färdigheter i
social interaktion är de sociala beteenden som barn använder för att börja eller upprätthålla social
interaktion med jämnåriga. In detta material tränas barnen i sex färdigheter inom social interaktion:
1. Dela med sig – erbjuda leksaker eller material för att initiera lek och interaktion.
2. Uthållighet - upprätthålla insatser för att initiera social interaktion
3. Förfrågan om att dela med sig – fråga andra barn om leksaker för att initiera
lek och interaktion
4. Lekorganisering - föreslå specifika aktiviteter eller teman till
andra barn för lek och interaktion
5. Samspel - komma överens med andra eller erbjuda positiva svar
för sociala initieringar från andra
6. Hjälpa till - hjälpa andra eller att be om hjälp av andra barn.
Programmet ger också strukturerade lekar där pedagoger verbalt uppmanar barn att använda sociala
färdigheter för att öka deras förmåga i social interaktion. Social interaktion innebär något mer än "att
leka tillsammans." (I detta program, definieras social interaktion som ett direkt utbyte mellan två eller
flera barn.) Under det sociala samspelet, kan barnen prata med varandra, utbyta material eller turas om
i en aktivitet; i alla fall kan man identifiera social interaktion eftersom barnen är "i synk", nar de talar
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eller gör något tillsammans.
Slutligen är syftet med detta program att öka social kompetens hos små barn som har försenad
utveckling eller funktionsnedsättning. Social kompetens är en allmän sammanfattande term för den
övergripande kvaliteten på ett barns sociala beteende i fri lek. Utvärderingar av barnens sociala
kompetens bygger till stor del på ett barns observerade sociala färdigheter som representerar mer en
kvalitativ bedömning från pedagoger, föräldrar, jämnåriga eller andra) beträffande mängd, typ,
lämplighet, och olika sociala beteenden som barnet uppvisar i olika sociala situationer.
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Bilaga4

49

Bilaga 5
Intervjuguide Play Time/Social Time
Samtal 1
Information om Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer.(Vetenskapsrådet, 2011)
Presentationsrunda. Vilka är vi ? Vad har vi för yrkesbakgrund?
Information om syftet med studien
Samtal om hur programmet Play Time/Social Time är upplagt. Vi informerar.
Vad får ni för tankar när ni hör om materialet? Möjligheter? Hinder?
Vad får ni för tankar kring de sex interaktionsfärdigheterna?
Vad tänker ni kring observation och skattning generellt? Detta observations och skattnings material?
Vad blir nästa steg i studien? Hur ska observationen planeras? Hur ska förskollärarna tänka?
Samtal 2
Kort påminnelse om etiska principer. Studiens syfte.
Hur upplevde ni att observera och skatta?
Vad för tankar får ni kring observations- och skattningsmaterialet?
Möjligheter? Hinder?
Vad upptäckte ni under observationen?
Samtal om nästa steg. Vilka barn kan tänkas vara med i den arrangerade lekstunden? Vilken
lekfärdighet skall väljas? Varför?
Samtal 3-4
Hur gick det? Hur upplevde ni situationer under den arrangerade lekstunden?
Hur tolkar ni att de olika barnen upplevde situationen och leken?
Hur var det att prompta/uppmana till handling?
Tankar om hur leken valdes? Lekmaterialet? Var leken utfördes?
Hur presenterades aktiviteten? Hur hittade ni tid för aktiviteten?
Hur gick det att få med sig de olika barnen i aktiviteten? Möjligheter, hinder? Hur gjorde ni för att få
med er varje barn i aktiviteten?
Vad görs nästa gång? Förändringar?
Samtal 5
Påminnelse om etiska principer. Syftet med studien
Tillbakablick. Vad har hänt? Hur har det gått?
Vad tänker ni om materialet i sin helhet? I svensk förskola? Möjligheter med materialet. Hinder?
Tankar hur materialet skulle gynna barn i behov av särskilt stöd? Kamraterna?
Anpassningar som kan tänkas för att passa svensk förskola? Är det något annat ni har reflekterat över?
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Bilaga 6
datum/tid

Tema(lekfärdighet)

Situation (lek)

Kategori; uppmaning, handling

person

Beskrivning; vad sägs? vad görs?
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