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Abstract 

The purpose of this study is to illustrate the preschool teacher´s reflection on how they 

understand and relate to the children’s play in situations where the child process traumatic 

experiences. The method I conducted was focus group interviews twice with the same group. 

Through the method I have received data that I have analyzed and found answers to my 

purpose and my questions. In my focus group interviews there were three to four educators 

who participated actively, all of them were educator’s preschool teachers or had education 

about children. The results have shown that the preschool teachers are aware in how and when 

to approach the children suffering from traumatic stress while they are playing. The preschool 

teachers are aware that they should approach children´s game in a calm way. The preschool 

teachers said it is important that every personal have the same attitude towards their treatment 

and management of these situations. They also showed understanding of their way of seeing 

signals and how they should be in destructive situations. 

Keywords 

Preschool teachers, approach, processing, traumatic, support, meet, preschool, children, play, 

feelings  
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Sammanfattning  
Syftet med min studie är att belysa pedagogers tankar kring deras sätt att förstå och förhålla 

sig till leksituationer där barn bearbetar sina traumatiska upplevelser. Metoden jag använt mig 

av är fokusgruppintervju två gånger med samma grupp. Metoden har gjort det möjligt för mig 

att samla in data som jag analyserat och som besvarat mitt syfte och mina frågeställningar. I 

mina fokusgruppintervjuer deltog aktivt tre till fyra pedagoger som alla var utbildade 

förskollärare eller barnskötare. I mitt resultat har jag kommit fram till att pedagogerna är 

medvetna om och förstår hur de ska agera i leksituationer där barn lider av traumatisk stress. 

Pedagogerna är medvetna om att de ska närma sig barns lekar på ett lugnt sätt. Pedagogerna 

menade att det är viktigt att alla pedagoger har samma förhållningssätt i sitt bemötande och 

hantering av dessa leksituationer. De visade även på förståelse kring sitt sätt att se signaler 

och hur uppmärksamma de ska vara i destruktiva leksituationer då bearbetning sker. 

Nyckelord 

Pedagoger, förhållningssätt, bearbetning, traumatiskt, stödja, möta, förskolan, barn, lek, 

känslor 
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Inledning 

Skolverket skriver i Läroplanen för förskolan (2016) att leken är viktig för barnens utveckling 

och lärande samt att barn har en möjlighet att få uttrycka och bearbeta upplevelser och känslor 

i leken. Läroplanen menar också att leken i förskolan ska baseras på barnens tidigare upplevda 

erfarenheter och behov. I läroplanen står det även om att verksamheten ska vara rolig, lärorik 

och trygg för alla barn som deltar. Med hjälp av detta och med stöttning av pedagogerna ska 

barnen utveckla en förståelse för sin omvärld och sig själva. Läroplanen ska ligga till grund 

för all den pedagogiska verksamhet som sker dagligen i förskolan där det finns riktlinjer och 

strävansmål som pedagoger ska förhålla sig till. Ett av strävansmålen är att förskolan ska 

arbeta för att varje barn får utrymme till att visa sina känslor i lekar. För att se till 

pedagogernas förståelse och kunskap av lekens betydelse kring hur barns traumatiska 

händelser kan komma att visa sig, bör man som pedagog ha kännedom och kunskap om vad 

leken kan betyda för barnet. Därför har jag nedan valt ut ett citat ur Läroplanen.  

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

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa 

problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” Skolverket, s. 6 (2016). 

Inom området lek har jag valt att fördjupa mig framförallt i den lek där barn bearbetar 

traumatiska händelser. Jag intresserar mig för hur pedagogerna ser på sådana leksituationer 

och hur pedagoger anser att de ska närma sig eller bemöta barnet i dessa lekar. Pedagogers 

förståelse och kompetens är viktig för att kunna bemöta och hantera barns känslomässiga 

bearbetning menar Pierrou & Mattsson (2013) i sin studie. Det är viktigt med kompetens om 

hur mycket man ska agera som pedagog i en leksituation menar Tullgren (2004), som i sin 

studie behandlar pedagogers konstruktion och hur de ska bemöta barn i lekar. Tullgren (2004) 

lyfter även vikten av att veta vilka lekar som anses vara ”nyttiga” och som kan bidra till 

lärande i förskolan.  

I studien vill jag undersöka hur pedagoger ser på och förhåller sig till situationer där leken 

hjälper barn att bearbeta traumatiska händelser. Jensen (2013) förklarar psykoanalysens grund 

och att vissa handlingar sker omedvetet som en reaktion på ett trauma eller en händelse. Man 

kan förstå det som att barn leker ut sina känslor, tillexempel i en mamma, pappa, barnlek kan 

plötsligt ett av barnen få för sig att börja skrika på den andra utan anledning. Jensen (2013) 

lyfter Homburger Eriksons argument om att barnen genomgår olika faser under lekens gång. 

Dessa faser kan användas för att förstå uttryck för att uppleva händelser så som de gestaltas i 

leksituationerna. Antalet faser beskriver Jensen (2013) att Erikson definierat som begränsat i 

antalet och där starka uttryck för upplevda händelser kan visas i lekande situationer då talet 

kan vara begränsat hos barn. 

”Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla 

barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens 

tankar och känslor” skriver Sofia Bidö (Rädda barnen, u.å). Bidö (u.å) skriver också att 

barnen utvecklas känslomässigt då de lär sig att förstå sina egna känslor. 

I mitt yrke som förskollärare tror jag att det kommer att spela roll hur vi pedagoger arbetar 

med att bemöta barn i deras leksituationer där svåra bearbetningar kan ske. Jag tror att denna 
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undersökning kan göra så att jag får en djupare förståelse i hur den traumatiska bearbetningen 

kan ta form i olika leksituationer. Vidare fördjupa min förståelse i hur pedagogerna anser att 

de ska agera och förhålla sig till dessa situationer. Jag fick idén till denna undersökning då jag 

upptäckte ett barn som betedde sig utåtagerande och destruktivt i en leksituation och därför 

började jag då fundera på hur jag som pedagog skulle kunna bemöta detta beteende. 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa pedagogernas tankar kring deras sätt att förstå och förhålla sig 

till leksituationer där barn bearbetar traumatiska upplevelser. 

Frågeställningar  

 Hur beskriver pedagogerna att barn bearbetar traumatiska upplevelser? 

 Vilka förhållningssätt menar pedagogerna kan användas för att möta och stödja de 

barn som bearbetar sina traumatiska upplevelser i lek? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Här kommer tidigare forskning och litteratur som är relevant för min studie att redovisas. Det 

innefattar avhandlingar, vetenskapliga artiklar och facklitteratur. I forsknings- och 

litteraturgenomgången för studien har jag valt att tagit fasta på det som är relevant för just 

denna studie. 

Lekens betydelse för barn 

Lillemyr (2009) har sammanfattat forskning som berör barn i åldrarna noll till nio år där det 

viktiga ämnet lek behandlas och diskuteras. Lillemyr (2009) behandlar frågor utifrån leken 

och hur pedagogerna med den rätta kunskapen och utbildningen kan ställa sig inför olika 

förklaringar till hur viktig leken är för barnets utveckling och eventuell bearbetning och varför 

pedagoger anser och resonerar som de gör. Lillemyr (2009) menar att vuxna kan ha lätt att 

glömma bort varför det kan vara så viktigt med lek och samspel för barn i olika åldrar. 

Lillemyr (2009) beskriver även att både pedagoger och faktiskt del psykologer menar på att 

det är viktigt att förstå att det är en pågående terapi som sker under leken då barnen bearbetar 

händelser som skett. Bemötandet från pedagogerna mot barnen kan komma att påverka 

barnens olika intressen och synsätt till leksituationer där terapi eller bearbetning sker, skriver 

Lillemyr (2009). Här skriver även Lillemyr (2009) att det är viktigt för pedagogerna som 

arbetar med barn i förskolan att förstå deras egen inställning till bemötandet och lekens 

betydelse. Tankar om hur pedagogerna ställer sig till lekens betydelse utifrån Lillemyr (2009) 

är aktuellt i förskolans verksamhet och kan kopplas ihop till min studie då den berör 

pedagoger synsätt på hur de ska möta barnen där det sker en bearbetning i lekar då syftet med 

studien är att belysa pedagogernas tankar kring deras sätt att förstå och förhålla sig till 

leksituationer där barn bearbetar traumatiska upplevelser. 

Fortsatt skriver Tullgren (2004) i sin avhandling hur man som pedagog kan konstruera och 

styra barnen i olika leksituationer. Tullgren (2004) förklarar att vad barnen leker också är en 

förutsättning för att kunna förstå pedagogers inverkan på leken. Hur och vad barnen leker kan 

vara avgörande för pedagogernas inverkan i leken. Det kan innefatta hur barnen beter sig mot 

varandra och på vilket sätt de beter sig under leksituationer. Tullgren (2004) använder sig av 

ett Foucaultperspektiv och inriktar sig på barn och utbildning. Tullgrens (2004) visar på hur 

pedagoger stödjer barn i deras lekar och hur de anser att styrningen ska vara riktad från 

pedagoger för att utveckla barnens kompetens och mål. Enligt Tullgren (2004) styrs lekarna 

bort från obehagliga eller olagliga handlingar av pedagogerna men det kan däremot vara svårt 

för pedagogerna vad som är en avgörande faktor till detta. Familjeleken får stort utrymme på 

förskolan då den anses som ”nyttig” för barnen. Om leken är ”nyttig” låter pedagogerna den 

ofta kvarstå. Är det däremot en oönskad, destruktiv lek som kan leda till negativa lärdomar 

och situationer där det krävs att pedagogerna måste gå in och påverka. Pedagogerna i studien 

anser att barnen är lärande subjekt och där leken är främjande för barns lärande, skriver 

Tullgren (2004). Tullgren (2004) skriver också att pedagogen bör se om leken kan vara orolig 

eller skadlig. Man kan ställa sig frågan om leken alltid är positiv och hur lyhördhet från 

pedagogerna är avgörande för om leken ska fortgå eller inte.  

Tullgren (2004) visar också att det krävs kunskap hos pedagogerna om hur ett stöd eller en 

styrning kan komma att påverka leken eller inte. Här kan det krävas att pedagogerna inför 

varje situation överväger hur eller om de ska gå in i leken och stötta och att de har en tanke på 

vad det är som berör barnet i leken. Det kan vara betydande i vilken situation och hur mycket 

pedagogerna går in och styr i leken, där situationen ses som ohållbar och kan även ha 

betydelse för den bearbetning av traumatiska händelser som sker hos barnen. Något som gör 

detta intressant för min studie är att det kan vara betydelsefullt hur mycket pedagogerna går in 
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och styr i leksituationen och hur man kan få kännedom om hur barnen kan bli påverkade av 

det. Även hur och varför samt i vilken grad barnens bearbetning av olika händelser kan bli 

påverkat av observationer eller styrning av pedagogerna framkommer i Tullgrens (2004) 

studie. 

Pedagogens reglering i leken 

I Margareta Öhmans bok Empati genom lek och språk (2003) finns ett sätt att se på hur 

mycket man som pedagog går in och reglerar den lek som sker i förskolan. Som pedagog kan 

man ställa sig frågan ”För vems skull gör jag detta? Hur speglar jag barnen?”. Öhman (2003) 

menar att det är något man bör ha i åtanke när det kommer till reglering av barns 

leksituationer. Öhman (2003) menar också att om man går in och styr i barns lek ska empati 

till leksituationen visas av pedagogen så att förtroendet mellan barn och pedagog ökar eller 

behålls. Pedagogen bör även grunda sina tankar kring hur barnets utveckling och beteende 

påverkas och i vilken situation man väljer att reglera eller styra. Om man märker att en 

barngrupp eller ett barn befinner sig i en kris är det bästa man kan göra att erbjuda lek 

fortsätter Öhman (2003). Öhman (2003) visar på att man som pedagog bör vara medveten om 

varför man reglerar leken och för vem skull man gör det. Man kan ifrågasätta sin lyhördhet 

som pedagog i olika situationer och utifrån detta tänka på hur eller om jag ska påverka leken 

eller inte. För att göra tankarna synliga i min studie kan jag se till syftet då det är att belysa 

pedagogernas tankar kring deras sätt att förstå och förhålla sig till leksituationer där barn 

bearbetar traumatiska upplevelser. 

I boken Det viktigaste är att få leka även den skriven av Margareta Öhman (2011) tas ett 

område upp som innefattar den lek som kan vara orolig för barnen. Öhman (2011) diskuterar 

kring och menar hur man kan tänka kring det oroliga i leken och vad det innebär att en lek 

anses som orolig för barnet. Att barn leker ut sina känslor, tidigare upplevda erfarenheter och 

fantasier är något som är bekant för de flesta inom förskolan menar Öhman (2011). Det 

Öhman (2011) visar i boken är vad pedagogen betraktar som lek genom sin egen acceptans. 

Öhman (2011) menar också att pedagogerna ska vara lyhörda och det diskuteras kring hur 

mycket lyhördhet som krävs och när ska man som pedagog gå in och påverka leken. Eftersom 

leken ses som ett komplext fenomen menar författaren att man bör vara noga med att veta 

vilken roll man antar som pedagog i barnens lek och hur mycket man ska vara delaktig. I 

vissa fall kan detta stjälpa mer än att hjälpa menar Öhman (2011).  

Öhman (2011) skriver att man ska agera och gå in och delta i barns lek och genom det få en 

tydligare bild av vad leken behandlar eller vad barnet befinner sig i leken. På det sättet kan 

pedagogen även knyta an till barnet i svåra situationer där det krävs närvaro av en vuxen. Om 

man väljer att lägga gå in i barns lek bör man inte lägga sig i på ett negativt sätt då det kan 

förstöra handlingen eller vad som sker under leken för barnen. När det sker en form av 

bearbetning i den oroliga leken kan man som pedagog förvärra det eller påverka det negativt, 

menar Öhman (2011). För att koppla tillbaka till min studiens syfte så lyfter Öhman (2011) 

hur pedagoger bör vara lyhörda kring lekar och sitt synsätt där man som pedagog inte är helt 

säker på vad leken handlar om, hur pedagogerna anser att man ska gå till väga och på vilket 

sätt man bör bemöta barnen i leken. 

Pedagogers bemötande av barn i nöd och sorg 

Nedan tas ämnet upp kring hur man ska bemöta och ta sig an barn som av olika anledningar är 

i nöd eller befinner sig i sorg. Pedagogerna på förskolan har till uppgift att vara en trygghet, 

anknytning, för de barn som är drabbade. Hur uppmärksamma pedagogerna ska vara i barnens 

leksituationer tas även upp. Som pedagog nedan visar man även på att man bör vara den 

trygghet i förskolan som anses vara saknad i hemmet.  
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En studie som återspeglar förskollärare i Estlands uppfattning av barn i nöd är skriven av 

Toros & Tiirik (2016). I studien kunde man se att förskollärare i Estland förstår och uppfattar 

betydelsen av barn som befinner sig i någon form av nöd på grund av missbruk eller 

försummelse. Förskollärarna i studien menar att det krävs både kompetens och förståelse för 

att låta barnen känna ett förtroende till förskolans personal. I studien menar Toros & Tiirik 

(2016) att förskollärarna behöver hjälp och kunskap kring att utveckla sin roll i bemötandet 

hos barn i nöd. Förskollärarna i studien (2016) menar att det kan vara svårare att upptäcka en 

psykisk misshandel mot ett barn som sker i hemmet där en vårdnadshavare missbrukar 

exempelvis alkohol eller droger, än att se ett barn som är berörd av fysisk misshandel som 

slag eller hårdare grepp. Den estniska studien (2016) indikerar på att hjälp utifrån andra 

organisationer skulle vara ett lämpligt verktyg för att fastställa rätt sorts kunskap kring 

behandling och bemötande av barn som man ser och fastställt vet far illa i hemmet. Det kan 

ses som relevant och kan komma att kopplas till min studie där syftet är att belysa 

pedagogernas tankar kring deras sätt att förstå och förhålla sig till leksituationer där barn 

bearbetar traumatiska upplevelser, samt att se på pedagogers förståelse och uppmärksamhet 

till barns beteende och vad det kan innebära.  

En tidigare forskning som även berör ämnet om bearbetning om känslor är skriven av 

Dyregrov, Dyregrov & Idsoe (2013) och behandlar frågor om hur pedagoger ska bemöta och 

hantera situationer där bearbetning sker av barn som upplever sorg. Studien är skriven i Norge 

och man har studerat lärares tankar om hur de ska bemöta barn som är med om sorgearbete. 

Dyregrov m.fl. (2013) skriver att lärare uppfattar det som att barnen vill att lärarna tar hand 

om dem lite extra och skulle bry sig lite mer. En del lärare menade i studien att man försöker 

se en skillnad på ett specifikt barns behov och hela klassens behov om något allvarligt 

inträffat. Lärarna menade att fokuset då bör ligga på det enskilda barnet och att det viktigaste 

är att lägga fokus på att den mentala hälsan hos det enskilda barnet ska kunna hanteras 

professionellt av personal. I studien menar Dyregrov m.fl. (2013) att en del lärare beskrev det 

som att inte pusha ett barn för mycket till att prata om vad som hänt om barnet själv inte visar 

intresse för det. Det skulle kunna förvärra sorgeprocessen. Man ska inte heller låta ett barn bli 

förbisett, fortsätter Dyregrov m.fl (2013). Forskningen är relevant i förhållande till min studie 

då syftet med min studie är att belysa pedagogernas tankar kring deras sätt att förstå och 

förhålla sig till leksituationer där barn bearbetar traumatiska upplevelser. I Dyregrov m.fl 

(2013) berör ämnet om hur pedagoger vill se hur barnen upplever pedagogers bemötande och 

hur pedagogerna själva anser att arbetet om bemötande utifrån barns tidigare erfarenheter kan 

förbättras och utvecklas.  

Forskningsteorier kring pedagogernas roll i leken 

Enligt Jensens (2013) tolkning av Freud är det i barndomen som barnet formas och som ger 

utlopp till hur människan kan komma att formas senare i livet. Det finns alltid en orsak till att 

ett en människa agerar på olika sätt i en situation, men att människan inte är medveten om 

detta, fortsätter Jensen (2013). Enligt Jensen (2013) studerade Freud noggrant hur leken 

kunde yttra barnens drivkrafter i form av ångest, sexualitet och även aggression. Det ansågs 

av Homburger Erikson, som Jensen (2013) tolkar i sin bok, som feltänkt och för enkelt och 

fortsatte sin del av utvecklingen inom det psykoanalytiska perspektivet.  

I Jensens (2013) tolkning av Homburger Erikson menar han att leken är ett stort frirum som 

komplement till känslomässiga händelser. Han menar att i leken behöver barnen inte tänka på 

tid, rum och hinder som annars kan påverka dem i vardagen. Han förklarar att leken går 

bortanför alla gränser och sätter på sätt och vis tillvaron på paus. Här spelar det ingen roll hur 

mycket ork barnet har, om det är snabbt nog eller inte, vad andra människor förväntar sig av 

barnet eller vilken roll barnet har. Jensen (2013) tolkar Hombuger Eriksons studie där han 
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studerade barn i olika kulturer och upptäckte att barns situationer kunde se olika ut runt om i 

världen och att barnet överlag är sitt rätta jag när det får leka. Jensen (2013) tolkar att 

Homburger Erikson tar avstamp i Freuds psykoanalytiska teori när han menar att barn 

bearbetar känslomässiga svårigheter genom leken när de exempelvis blir lämnade av sin mor i 

endast några timmar.  

Vidare tolkade Jensen (2013) att Hombuger Erikson menade att barnet undersöker gränser 

som handlar om vad man kan göra i verkligheten tillskillnad från i fantasin. Detta kan kopplas 

samman till Freuds psykoanalytiska tankar om när barn leker ut känslor. Jensen (2013) menar 

även utifrån sin tolkning av Homburger Erikson, att om barnet inte lyckas dra sig undan en 

situation på egen hand och det övergår i att gränser som barnet vill tillämpa inte fungerar kan 

det behövas stöd från en lekterapeut. Lekterapeuten kan ge barnet det stöd och bearbetning 

som behövs, detta kan leda till att barnet får hjälp till att skapa en identitet. I förskolan kan det 

kanske vara pedagogerna som ser barnet och försöker hjälpa barnet i detta. Om barnet skapar 

en egen identitet växer det som individ och blir en större del i ett socialt sammanhang. Detta 

kan leda till att barnet ökar den trygghet som kan krävas för att möta känslor och upplevda 

erfarenheter. Här spelar pedagogen en viktig roll då Jensen (2013) tolkar Homburger Erikson 

som att man som pedagog eller förälder ska försöka förhindra barns aggressiva eller skadliga 

beteende men samtidigt inte begränsa barnet helt från detta, då barnet måste få prova sina 

gränser. Han menar att om man förbjuder barnet till att känna och visa känslor kan det 

upplevas som hämmande och barnet blir passivt och drar sig för att yttra sina känslor. 

En teoretiker som tagit fram anknytningsteorin under 1950-talet och framåt är John Bowlby. 

Sammanfattningsvis är anknytning en grundande tillit eller faktor mellan två personer där 

något mindre anses vara i behov eller beroende av det större. Samspelet mellan anknytning 

och omvårdnad behandlar Broberg, Hagström & Broberg (2012) i sin bok där deras 

yrkesprofession som legitimerade psykologer och specialpedagoger reder ut denna teori. De 

har tagit fram vikten och innebörden av anknytningsteorin. Den innebär att en förälder eller 

annan vuxen omsorgsperson, exempelvis en pedagog, är villig att stödja barnen i deras tankar, 

behov och visa en trygghet genom beskydd i utsatta situationer. Då anknytning sker mellan 

två personer menar anknytningsteorin att anknytningsrelationer kan ingå i ett större nätverk 

exempelvis genom förskolan. I förskolan där vårdnadshavare i verksamheten inte är 

tillgängliga gäller det alltså för barnet såväl som för pedagogerna att skapa den trygghet som 

behövs sinsemellan.  

Hur många anknytningspersoner ett barn kan ha menar Broberg m.fl. (2012) kan variera, det 

beror ofta på hur många personer barnet knyter en nära regelbunden relation med. I boken 

menar Broberg m.fl. (2012) även att det är viktigt att pedagogerna på förskolan inte tar 

förälderns roll utan ses som ett tryggt komplement till hemmet. För att göra denna teori 

uppmärksam i min studie vill jag koppla anknytningsteorin till mitt syfte i studien som 

behandlar pedagogers tankar kring sitt förhållningssätt till barns leksituationer där bearbetning 

av traumatiska händelser kan ske. I boken av Broberg m.fl. (2012) menar även psykologerna 

att det kan vara svårt att bemöta barns starka känslouttryck som vårdnadshavare eller 

pedagog. Inom anknytningsteorin betonas det på hur viktigt det är att låta barnen få känna 

känslor och bearbeta detta med hjälp av en stabil och trygg vuxen i sin närhet och att inte se 

barnen som överdrivna i sina gester eller starka känslouttryck. En stor punkt som det trycks på 

i boken är hur viktigt det är att se förskolan som ett vardagligt stöd till barnen och dess 

familjer. När något anses vara jobbigt eller tungt i barnets vardag kan förskolan ses som en 

frizon där det är okej att känna det man vill. Pedagogerna på förskolan är alltså barnets 

anknytningsperson som kan hjälpa barnen att känna den trygghet som behövs för att våga 

uttrycka sina känslor och kanske låta en bearbetning ske även när barnets föräldrar inte är 

medverkande. 
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I en undersökning av Hagström (2010) är syftet att ta reda på hur pedagoger på förskolan med 

hjälp av fortutbildningar kan anses vara en kompletterande trygghet för barn vars föräldrar 

lider av psykisk ohälsa. I studien beskrivs det som att man är medveten om att extra 

anknytning till barnet behövs, och där behovet av trygghet är stort. Som en fortsatt 

kompetensutveckling beskrivs det i studien att pedagogerna fick en vidare utbildning inom 

anknytningsteorin, affektteorin och Sterns utvecklingsteori. För att få kunskap om hur 

pedagogernas fortutbildning genomfördes och hur den sedan utspelade sig i barngruppen 

använde forskaren sig av personliga berättelser av pedagogerna. Man får följa forskaren i 

arbetet kring pedagogerna som anknytningspersoner till barn och ta del av deras egna 

upplevelser och tankar kring fortutbildningarna. Aspekter framkommer i forskningen är 

fokuset om anknytning mellan pedagog och barn, som jag även har i åtanke när jag skriver 

mitt arbete och kopplar detta till mitt syfte i studien. Genom att fokusera på hur pedagogers 

inställning till att knyta an medhjälp av medgivande kroppslig- eller verbalkontakt med barn 

kan pedagoger också bli tryggare i sin roll att bemöta barn i deras leksituationer.  

Sammanfattning av forsknings- och litteraturgenomgång 

Ovan har jag tagit upp olika sätt att se på lekens betydelse för barnen, där Lillemyr (2009) och 

Tullgren (2004) tar upp olika sätt att se på lekens betydelse. Där anser Lillemyr (2009) att 

pedagogerna lätt kan glömma bort varför leken är viktig för barnen i förskolan. Han menar 

även att det är viktigt som pedagog att man förstår att det kan ske en pågående terapi och 

bearbetning i leksituationen för barnen. Tullgren (2004) visar i sina resultat på att om man 

som pedagog övervägt och anser att leken är farlig för barnen så ska man som pedagog välja 

att avbryta den.  

Toros & Tiirik (2016) visar på hur en fortsatt kompentensutveckling kan öka pedagogernas 

förståelse och kunskap i hur de ska ta sig an barn som anses vara i nöd och i behov av en 

trygghet. Här menar Toros & Tiirik (2016) att en ökad kompetens skulle leda till att de skulle 

vara mer uppmärksamma på om något är problematiskt med barnet. Pedagogerna skulle få 

mer öppna ögon kring hur de ska ta sig an fall där de upptäckt att barnet befinner sig i nöd. 

Även Dyregrov m.fl. (2013) trycker på att det är viktigt att man som pedagog lär sig att se 

händelser utifrån det enskilda barnet och inte hela barngruppen när något barn befinner sig i 

sorgearbete. Här fortsätter Dyregrov m.fl. (2013) att man som pedagog aldrig ska låta ett barn 

bli förbisett när en händelse som berört barnet kan ha ägt rum. 

Öhman (2011) visar i sin bok på att det kan finnas lekar som anses vara oroliga för barnen. 

Som pedagog bör man visa lyhördhet till leken menar Öhman (2011).  Man ska vara 

medveten om vart barnet befinner sig i leken och om den kan bli skadlig för barnet. Detta bör 

tas på allvar hos pedagoger när de ser på och reflekterar över vad barnen leker ut och vad som 

utspelas i lekarna. Om känslor är inblandade i barnens lekar bör man som pedagog se noga 

och vara lyhörd utifrån vad barnet visar för signaler fortsätter Öhman (2011). 

Öhman (2003) fortsätter att visa på hur pedagoger ska förhålla sig till leksituationer där det 

kan vara svårt att avgöra om det krävs en brytning eller inte. Öhman (2003) menar att man 

alltid ska ställa sig frågan ”För vems skull gör jag detta?” innan man går in och avbryter 

leken. För att fortsätta att se detta från ett forskningsperspektiv så menar Jensen (2013) som 

tolkar Hombuger Erikson, att pedagogerna ska vara medvetna om att när barn leker så 

befinner de sig i ett frirum och bortom alla hinder och tankar, vilket innebär att barnet kan 

leka och släppa alla måsten. Broberg m.fl. (2012) visar delar i anknytningsteorin som innebär 

att barnet är beroende av något större, i detta fall en pedagog på förskolan som kan ses som 

komplement till den trygghet som finns i hemmet. Broberg (m.fl. 2012) fortsätter att det är 

viktigt att man som pedagog är medveten om att man ska låta barnet visa och känna känslor 

med en stabil och trygg vuxen i sin närhet.  
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Här kommer även Hagström (2010) in med sin teori att det är viktigt med vidare utbildning 

för pedagoger då de kan få mer kunskap om hur de kan agera som ett komplement till den 

anknytningsperson som finns i hemmet. Hagström (2010) undersökte hur pedagogerna såg på 

och hur de skulle agera för att vara en kompletterande anknytningsperson till barnen på 

förskolan. Hagström (2010) tittade på om pedagogerna tyckte att det fanns kroppsliga eller 

verbala signaler som hjälpte dem att knyta an med barnen. 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att arbeta med fenomenologi som en teoretisk utgångspunkt. Fenomenologi 

innebär att jag undersöker och beskriver människors erfarenheter och förståelse av ett 

fenomen. Christoffersen & Johannessen (2015) menar att målet är att få en ökad förståelse 

och insikt i andra människors livsvärldar. Inom fenomenologin är mening ett nyckelord som 

används för att se ett fenomen utifrån en grupp människors egna ögon. 

Som komplement till fenomenologi har jag använt symbolisk interaktionism som är en 

teoretisk ansats som anser att informanternas erfarenheter är något som sker i ett samspel 

tillsammans med andra människor i en grupp menar Back & Berterö (2014). Man anser att 

symbolisk interaktionism grundar sig på en pågående interaktion mellan människor. 

Symbolisk interaktionism som teoretisk ansats bygger på Blumers tre utgångspunkter menar 

Back & Berterö (2014, s. 149). 

A. Människor agerar på situationer på olika sätt utifrån de betydelser som situationen har 

för dem. 

B. Betydelsen av sådana situationer kommer från eller uppstår ur social interaktion och 

nära relationer.  

C. Dessa betydelser hanteras och modifieras genom tolkning.  

Metodologisk ansats och val av metod 

Min analysmetod är en interpretativ fenomenologisk analys (IPA) och bygger på symbolisk 

interaktionism och är med andra ord en tolknings fenomenologisk analys som jag använt mig 

av i bearbetningen av mitt insamlande datamaterial. Denna analysmetod beskriver Back & 

Berterö (2014) är en metod som kartlägger och analyserar uttryck i texter och i mitt fall så 

berör detta min undersökning då intervjuformen jag använt mig av förekom i både muntlig 

och skriftlig kommunikation. Back & Berterö (2014) skriver också att IPA undersöker hur 

människor förstår och tolkar sammanhang. När jag transkriberat materialet från 

fokusgruppintervjuerna blev det skriftliga texter som kunde analyseras med hjälp av IPA. 

Back & Berterö (2014) skriver också att IPA är särskilt användbar om det handlar om att man 

vill ta reda på processer ur människans liv och att händelser och processer kan upplevas som 

negativt och positivt. Inom IPA är man alltså nyfiken och vill ta reda på den enskilda 

individens erfarenheter och hur informanten upplever händelser genom personliga 

erfarenheter, menar Back & Berterö (2014).   

Metoden i min studie kallas fokusgruppintervju. Bryman (2011) beskriver 

fokusgruppintervjun till liknelse att genomföra en gruppintervju. Denna typ av metod valde 

jag att använda mig av i min studie då jag ville få fram de olika deltagarnas tidigare 

erfarenheter och synpunkter utifrån ämnet och frågeställningarna. Med fokusgruppintervju 

som metod tänkte jag även att kunde få en djupare och ihållande diskussion, då jag skapade 

frågeställningar utifrån mitt syfte i studien. Då syftet med studien är att belysa pedagogernas 

tankar kring deras sätt att förstå och förhålla sig till leksituationer där barn bearbetar 

traumatiska upplevelser ville jag ta del av deltagarnas tankar och erfarenheter kring detta 
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ämne. En anledning till att jag valt att arbeta med fokusgruppintervju som metod är främst för 

att samla pedagogerna och få höra deras diskussioner och samtal kring de teman jag tog upp. 

Denna typ av metod gör det möjligt för mig som moderator att ta del av deltagarnas, 

pedagogernas, förståelse till varför de tycker som de gör. En fokusgruppintervju menar 

Bryman (2011) innebär att man ställer frågor till hela gruppen där alla har chansen att svara 

och att detta kan uppmuntra deltagarna till diskussion. I studien var jag ute efter en diskussion 

av deltagarna där jag ville få fram deras syn, tolkning och förståelse till händelser eller tankar. 

En viktig fråga som Bryman (2011) lyfter är hur många medlemmar det ska vara med i 

fokusgruppintervjun. Det finns fördelar och nackdelar med färre medverkande och fler 

medverkande i gruppen menar Bryman (2011). Det rekommenderas att man har en grupp med 

färre medlemmar om frågeställningarna är känslomässiga och om man märker att 

respondenterna är mycket engagerade, menar Bryman (2011). I min första fokusgruppintervju 

ansåg jag i efterhand att antalet deltagare i gruppen inte kändes tillräckligt för att få fram 

ihållande diskussioner så jag utökade antalet deltagare till nästa intervju, som då skedde i en 

chattgrupp. Med medvetenheten om detta kunde fokusgruppintervjun i chattgruppen 

genomföras med mer ihållande diskussioner och fler tankar från deltagarna. Bryman (2011) 

menar att man i vissa fall vill utesluta en fokusgruppintervju med medlemmar som redan 

känner varandra och som är bekanta för varandra, då det redan kan finnas ett visst 

samspelsmönster och nya erfarenheter inte kommer att delas. Den aspekten var inget jag 

undvek eller reflekterade över i min undersökning då jag ansåg att kompetensen hos alla 

medverkande pedagoger var det jag ville åt. Tanken var att jag skulle använda mig av denna 

typ av intervju endast en gång för att få fram den data jag skulle behöva, men när 

transkriberingen var gjord upptäckte jag i samråd med min handledare att denna data inte 

skulle vara tillräcklig för att påbörja en analys. Istället fick jag lösa det genom en ytterligare 

en fokusgruppintervju men denna grupp med frågeställningar men denna gång i form av en 

chattgrupp. I chattgruppen kunde jag genom intervjufrågor nu djupare få de svar och 

diskussioner jag ville för att kunna starta en analys av resultatet.  

Tillförlitlighet och giltighet 

I boken Handbok i kvalitativ analys (Fejes & Thornberg, 2014) tas det upp att begreppet 

validitet i grund och botten innebär förhoppningen om att forskningen som genomförts 

verkligen undersöker det som avses ska undersökas. Vi kan även läsa där att vissa forskare är 

skeptiska till att använda ordet validitet och har istället valt orden trovärdighet och 

tillförlitlighet till kvalitativa forskningar. Dessa begrepp innefattar noggrannhet och hur den 

systematiska processen sett ut. Genom att noggrant och strukturerat berätta för läsarna hur 

man gått till väga kan sedan läsarna skaffa sig en bild utav analysen som skett och hur 

insamlingen av datamaterialet gått till. Genom att läsaren får den information som krävs för 

att förstå studiens tillvägagångssätt kan läsaren öka sin förståelse och samtidigt bilda sin 

uppfattning genom sanningsenliga resultat enligt Handbok i kvalitativ analys (Fejes & 

Thornberg, 2014). I min studie kan noggrannheten och hur jag byggt upp det systematiskt ses 

under rubriken genomförande. Där beskrivs hur jag gått till väga under mina intervjuer som 

bidragit till datainsamling för mitt arbete. Christofferssen & Johannessen (2015) menar att 

reliabiliteten som innebär tillförlitligheten till den data som samlats in kan testas genom en 

metod som kallas interreliabilitet. Denna metod innebär att man låter flera människor 

undersöka och analysera samma fråga eller fenomen. Det innebär att min handledare har varit 

medbedömare vid analys av data och detta gör att reliabiliteten för min studie ökar. 
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Urval 

När jag skulle välja ut vilken förskola och med vilka pedagoger jag skulle ha med i min 

undersökning tänkte jag direkt på en förskola i min hemkommun där jag haft min VFU. Jag 

anser att pedagogerna på förskolan som jag valde visar ett stort intresse för barnen och stor 

kunskap i vad som krävs för att driva en pedagogisk verksamhet. Deltagarna var till antalet 

mellan tre och fyra stycken som aktivt var med i min studie var alla utbildade förskollärare 

eller barnskötare, och där arbetslivserfarenheten hos vissa pedagoger var mycket lång och hos 

en annan lite kortare men där alla kunde dela sina erfarenheter och tolkningar. Deltagarna 

menade jag hade den godhet och respekt för barnen på förskolan och det var något som jag 

blev mer intresserad av under min VFU tid. Bryman (2011) menar att i stort sett vem som 

helst som man anser vara relevant för sin studie kan vara deltagare i fokusgruppen men något 

man bör ha i åtanke är att diskussionen kan komma att påverkas om deltagarna är vänner 

utanför arbetet. När jag valde pedagogerna till min första fokusgruppintervju valde jag de 

pedagoger som jag hade fått en bra kontakt med på förskolan och där jag ansåg att 

kompetensen var hög. När jag hade genomfört den första fokusgruppintervjun valde jag att 

utöka antalet deltagare för att få en djupare diskussion. Då valde jag som sagt att bjuda in 

ytterligare pedagoger eftersom jag ville få igång en större diskussion i min chattgrupp. Av de 

pedagoger som jag valde lägga till ytterligare och att bjuda in till chattgruppen var det en av 

de nya pedagogerna som aktivt medverkade i chattgruppen. Mitt val med att utföra två typer 

av fokusgruppintervjuer kunde jag så här i efterhand ha valt en annan förskola till den andra 

intervjun, men jag valde att fråga samma förskola igen då jag ansåg att de hade mer att 

tillägga i en ytterligare diskussion och där jag ansåg att ytterligare erfarenheter och tankar 

skulle framkomma.  

Genomförande 

Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades till förskolechefen och jag fick ett godkännande 

tillbaka. Sedan skickade jag ut samtyckesblanketter (se bilaga 2) till pedagogerna på förskolan 

som skulle medverka i fokusgruppintervjun. När pedagogerna hade skrivit under 

samtyckesblanketterna bestämde vi en dag vi skulle genomföra fokusgruppintervjun. När jag 

väl kom till förskolan för att genomföra fokusgruppintervjun satte jag mig tillsammans med 

pedagogerna och började titta på ett filmklipp som hette Leka livet: Leken läker (Sveriges 

utbildningsradio AB). Jag valde att föra anteckningar och samtidigt spela in samtalet med 

hjälp av min telefon. Utifrån filmklippen och med hjälp av mina frågor började pedagogerna 

diskutera hur filmen upplevdes samt en hel del personliga erfarenheter. Under min intervju är 

jag i efterhand medveten om att jag ställde frågor som var för ingående så att en diskussion 

inte framkom i den mån jag hade önskat.  

När jag sedan satte mig och skulle transkribera det som framkom under fokusgruppintervjun 

från min ljudinspelning och mina anteckningar så tyckte jag att där kanske inte fanns allt 

material som behövdes för att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar. I samråd 

med min handledare bestämde vi oss alltså för att jag skulle tillfråga förskolan igen om ännu 

en fokusgruppintervju, men då fick jag till svar av förskolan att varken tid och möjlighet inte 

fanns för tillfället. Eftersom tidspressen fanns från mitt håll gav jag då som förslag att starta 

en chattgrupp och denna gång med flera pedagoger som arbetade på förskolan. Detta tyckte 

alla pedagoger var ett bra förslag och vi använde oss av Facebook som plattform till detta. Vi 

bestämde en kväll då alla hade kommit hem från arbetet och kände att de hade tid med detta. 

Intervjun i chatten pågick under en kväll och jag försökte hela tiden att låta deltagarna svara 

så ingående de kunde på mina frågor. De pedagoger som jag valde att bjuda in och som anslöt 
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i chattgruppen och inte hade medverkat i fokusgruppen tidigare, fick jag i efterhand be om 

underskrift på samtyckesblanketten. Jag fick i början av chattgruppen gå genom de etiska 

reglerna som jag tidigare skrivit i samtyckesblankett. Pedagogerna som tillkom i chattgruppen 

hade inte sett filmen som de tidigare pedagogerna fått se i fokusgruppen som skett innan. Alla 

pedagoger som jag bjöd in i chattgruppen följde och läste diskussionen men det var inte alla 

som valde att aktivt delta eller kommentera en enda fråga i chattgruppen. I chattgruppen 

diskuterades generella frågor som jag angivit i bilaga 3 nedan. Jag skickade ut en fråga i taget 

och en diskussion skedde efter varje fråga jag ställt. För att få all den information jag ville 

bröt jag vissa stunder in i diskussionen och kommenterade att de skulle utveckla sitt svar eller 

att just detta lät intressant. Jag ställde även en del följdfrågor. På så sätt tänkte jag att de skulle 

kunna få svar på de frågeställningar jag ställt. När jag sedan hade gjort min transkription 

började jag i samråd med min handledare att koda och analysera min data som uppkommit 

med hjälp av IPA. 

Etiska överväganden 

Vid val av metod måste man alltid ta hänsyn till de viktiga principerna och de etiska 

överväganden som förekommer (Vetenskapsrådet, 2011). Det viktigaste är att man informerar 

om den undersökning man ska utföra och att det är deltagarna själva som styr sin medverkan i 

studien. Detta gjorde jag genom samtyckesblanketter där personerna ges samtycke till att 

medverka i undersökningen samt att man ger information om att man när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan. Dessa krav kallar Vetenskapsrådet (2011) för informationskrav och 

samtyckeskrav. Det är till stor vikt att man informerar om vad undersökningsmaterialet 

kommer att användas till när studien är färdig och att ingen obehörig kan ta del av detta, det 

var jag noga med att göra i samtyckesbrevet och även muntligt på plats och skriftligt i 

chattgruppen. Alla dessa aspekter beskriver Löfdahl, Franzén & Hjalmarsson (2014) även i 

sin bok som de viktigaste att tänka på innan man genomför sin studie. Jag mailade ett 

missivbrev till förskolechefen där information om att jag tänkte utföra denna 

fokusgruppintervju fanns skrivet. I missivbrevet till förskolechefen fanns det inte 

samtyckesval med utan jag skickade detta via mail för att denne skulle få ta del av 

informationen. Till de pedagoger som jag var intresserad av att de skulle medverka från start i 

fokusgruppen mailade jag ett samtyckesbrev där information fanns om hur denna metod 

skulle genomföras samt en blankett där pedagogerna kunde kryssa i ja eller nej till samtycke. 

Jag ville vara noga med att samla in samtyckesblanketterna när de var ifyllda för att så snabbt 

som möjligt kunna bestämma en tid då detta skulle ske.  

När jag senare bjöd in pedagogerna till en chattgrupp var jag noga med att ge samma 

information som jag tidigare gjort om alla etiska regler jag var tvungen att hålla mig till även 

under denna undersökning. Jag fick de sista pedagogernas medgivande till att delta i 

chattgruppen innan jag startade gruppen då jag ställde frågan om att medverka, men 

samtyckesblanketten var pedagogerna och jag överens om att även om man inte aktivt deltog i 

chattgruppen skulle den skrivas på senare då tid inte fanns innan chattgruppen skulle 

genomföras. Det var inte alla av de nya deltagarna som valde att svara på diskussionsfrågorna 

i chattgruppen men de tog ändå del av vad som skrevs och då behövde även de pedagogerna 

skriva under samtyckesblanketten efter det att chattgruppen var avslutad. Här fick jag också 

vara noga med att belysa att samtyckesblanketten behövdes skrivas under och varför det var 

viktigt även fast chattgruppen i detta fall skulle behöva ske innan påskrifterna av 

samtyckesblanketterna. För att uppmärksamma konfidencialitetskravet (Vetenskapsrådet, 

2011) informerade jag mina deltagare om att de är helt anonyma i studien och ingen ska 

kunna identifiera dem. Det gjorde jag i mitt resultat med bokstäver istället för namn på 
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deltagarna, exempelvis pedagog x. Nyttjandekravet innebär att jag endast får använda mina 

uppgifter som resultat till min forskning och att jag efteråt måste förstöra allt underlag som 

finns för studien, man får inte heller utföra studien så att den skadar eller förolämpar mina 

deltagare (Vetenskapsrådet, 2011). 

Bearbetning av data 

Jag har följt IPA i min bearbetning av det datamaterial jag fick fram genom mina två olika 

fokusgruppintervjuer. Jag följde de olika stegen som Back & Berterö (2014) beskriver som 

handlar om analysmetoden IPA. Jag började att genomföra mina fokusgruppintervjuer som 

Back & Berterö (2014) beskriver som första steg. I fokusgruppintervjuerna ställde jag 

följdfrågor för att få så utvecklade svar som möjligt. Sedan transkriberade jag mina intervjuer, 

vilket innebar att jag lyssnade på ljudinspelningar från min fokusgruppintervju och skrev ner 

varje ord som sades i ett dokument. De svar jag fick från chattgruppen sammanställde jag 

skriftligt i ett dokument. Jag antecknade i marginalen på dokumentet ord eller meningar som 

jag antydde var extra viktiga eller betydelsefulla eller som liknande varandra. Dessa skulle 

sedan komma att bli det som jag kallar, teman, men som Back & Berterö (2014) kallar kluster, 

i min tabell. Detta beskrivs som steg två av Back & Berterö (2014).  

Efter det letade jag efter svar i transkriberingarna som behandlade det område som jag 

fokuserade på som jag antecknat i marginalen och tog hänsyn till varje svar som framkom i 

mina intervjuer. Jag fångade alltså det väsentliga och efter det skedde en kategorisering av 

svaren under de olika utvalda kluster som Back & Berterö (2014) nämner att man ska ha med 

i sin tabell. Ett kluster från tabellen är exempelvis: bemötandet i leksituationer där 

bearbetning sker. De teman som framkom i min tabell utgick jag från för att sedan i resultatet 

och analysen visa på vad pedagogerna kommit fram till. Där valde jag sedan att sätta de olika 

teman, eller klusterna, från tabellen som rubriker och frågeställningar till mitt resultat. Jag 

skapade alltså en tabell och intill svaren under mina teman förstärkte jag sedan med olika citat 

för att visa på konkreta exempel av vad pedagogerna sagt. Back & Berterö (2014) menar även 

att tabellen ska återspegla textens innehåll och den struktur som finns, och i bearbetningen av 

min data har jag använt tabellen för att spegla vad som sagts från pedagogerna.  

Resultat och analys 

I tabellen tolkar jag utifrån mina frågeställningar svar som är passande och relevanta i arbetet 

där syftet är i fokus. Syftet med studien är att belysa pedagogernas tankar kring deras sätt att 

förstå och förhålla sig till leksituationer där barn bearbetar sina traumatiska upplevelser. Mina 

frågeställningar är: Hur beskriver pedagogerna att barn bearbetar traumatiska upplevelser? 

Vilka förhållningssätt menar pedagogerna kan användas för att möta och stödja de barn som 

bearbetar sina traumatiska upplevelser i lek? 

Bemötandet i 

leksituationer där 

bearbetning sker  

Förstärkande citat Respondent 

Lugna barnet och prata om 

vad som hänt 

”Genom att fråga om 

varför barnet skrek” 

Pedagog x 

Knyta band ”Ta barnet i knät och prata 

lugnt” 

Pedagog x 
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Avleda händelsen  ”Sätta upp handen som 

stopp/nej” 

Pedagog m 

Sätta stopp ”Punktmarkera när det 

behövs” 

Pedagog i 

Lyssna Viktigt att få den 

information som behövs av 

barnet eller 

vårdnadshavare 

Diskussion pedagoger 

Accepterande av beteende ”Viktigaste är att man visar 

att det är ok” 

Pedagog j 

Tolkning av signaler som 

tros ligga bakom barnets 

beteende 

  

Aggressivitet/Ilska  ”Se till så dem inte skadar 

någon annan i leken” 

Pedagog i 

Brist på anknytning ”Se om barnet undviker 

sina föräldrar i situationer 

som lämning och 

hämtning” 

Pedagog x 

Uttryck/Signaler Vara uppmärksam på om 

det är något som tynger 

barnet 

Diskussion pedagoger 

Konflikt mellan 

vårdnadshavare och barn 

”Prata med föräldrar ” Pedagog x 

Pedagogiska strategier 

som används för att 

bemöta barnet 

  

Bekräftelse till barnet Om alla pedagoger har 

samma förhållningssätt tror 

jag att barnet får den 

trygghet som behövs 

Diskussion pedagoger 

Inte vara hämmande mot 

barnet 

Om man som pedagog 

bromsar och säger nej, det 

är inte okej att skrika kan 

det vara hämmande 

Diskussion pedagoger 

Uppmärksamhet på barnet Tänka ett steg till när det 

gäller hur ett barn beter sig 

Diskussion pedagoger 

Stöttning i situationer Finnas nära som en 

trygghet och lyssna, 

återkoppla till 

vårdnadshavare 

Diskussion pedagoger 

Vidare hantering från 

pedagoger 

  

Se signaler och vara 

förstående 

”Garantera säkerhet så att 

ingen av de andra gör sig 

illa” 

Pedagog m 
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Återkoppla till 

vårdnadshavare eller chef 

”Om det var föräldrarna 

som orsakat barnets 

traumatisering skulle jag 

kontakta min chef” 

Pedagog x 

Kunna utveckla en strategi  ”Vara uppmärksam på 

barnet under en tid” 

Pedagog m 

Skapa kommunikativ 

kontakt med 

vårdnadshavare 

”Kalla till ett möte med 

vårdnadshavare för att höra 

deras version av varför 

detta beteende finns hos 

barnet” 

Pedagog x 

Hur tycker pedagogerna att bemötandet i leksituationer där barn bearbetar sina 

traumatiska upplevelser ska gå till? 

Under första rubriken i tabellen ställdes frågorna kring hur pedagogerna skulle bemöta barn i 

olika leksituationer där de uppfattat att bearbetning sker. Utifrån svaren har jag valt ut de 

olika tillvägagångssätt som pedagogerna föreslagit. Pedagog X tyckte att man skulle lugna 

barnet och prata om vad som hänt och försöka knyta band. Pedagog J tyckte att man ska visa 

att det är okej att bli arg. Pedagog M menar att det är viktigt med gränsdragningar och att vara 

tydlig i vad man menar, genom att förstärka orden med kroppsspråk. Pedagog I tyckte att 

punktmarkering kunde vara bra, så att ingen annan kommer till skada. Tillsammans 

diskuterade dem att det är viktigt att få den information som behövs från barnet eller 

vårdnadshavaren om varför situationen ser ut som den gör.  

”Vi arbetar mycket med ordet NEJ och förtydligar ordet med att sätta upp handen som ett 

stopp/nej. Man kan avleda händelsen eller om det behövs lyfta bort/vända barnet från 

händelsen” (Pedagog M). 

Hur tolkar pedagoger signaler från barnen som kan ligga till grund för dessa 

destruktiva leksituationer? 

Den andra rubriken i tabellen sammanfattar svar till pedagogerna kring hur dem tolkar olika 

signaler som kan kopplas till bearbetning i leksituationer. Pedagog X tänkte att en orsak till 

barnets beteende kan vara en konflikt mellan barn och vårdnadshavare eller brist på 

anknytning mellan barn och vårdnadshavare. Pedagog I menar att aggressivitet eller ilska kan 

vara uttryck för underliggande känslor och att det är viktigt att se till att barnet inte skadar 

någon annan i leken. Pedagogerna diskuterade att man kan tolka vissa signaler som att det är 

något som tynger barnet. 

”Det är ju sånt som kan hända på en förskola att ett barn blir aggressivt men om det är 

samma barn som hela tiden agerar på detta sätt, får man se till att en vuxen pedagog alltid 

finns i närheten” (Pedagog X). 

Vilka pedagogiska strategier är lämpliga för att bemöta barnet? 

Den tredje rubriken i tabellen belyser svaren från pedagoger kring hur dem skulle bemöta 

barnet i en destruktiv leksituation. Pedagogerna diskuterade och kom fram till att man ska 

vara uppmärksam på hur barnet beter sig. Pedagogerna diskuterade om det vara något som gör 

att barnet beter sig såhär. Det kan vara en del av hur lekens formas och där får man som 
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pedagog vara uppmärksam på barnet under en tid. Vidare menar pedagogerna att det är viktigt 

att finnas nära som en trygghet och lyssna på barnet och sedan återkoppla till vårdnadshavare. 

Pedagogerna diskuterade även att det kan vara bra om alla pedagoger har samma 

förhållningssätt. De menade även att man som pedagog ska vara försiktig med att bromsa och 

säga ”Nej det är inte okej att skrika”´, då det kan anses hämmande. Med hämmande menar 

pedagogerna att man bromsar barnet och barnet blir passivt och inte får uttryck för sina 

känslor. 

”Barnet kanske behöver kasta något för att få ur sig en känsla” (Pedagog M). 

”Fråga om hen vill sitta i knä/ha en kram” (Pedagog M). 

Hur anser pedagoger att vidare hantering av dessa situationer bör fortgå? 

Pedagog M menar att man ska vara uppmärksam på barnet under en tid för att kunna utveckla 

en strategi för framtida hantering av liknande situationer eller händelser. Vidare menade 

pedagogen att man ska försöka se signalerna som barnet sänder och vara förstående. Pedagog 

X tycker att det är viktigt att skapa en kommunikation med vårdnadshavare där man kan 

återkoppla kring det som uppstått och få höra vårdnadshavarnas version om varför beteendet 

finns hos barnet. Pedagog X menade att man ska skapa en god kommunikation med 

vårdnadshavare för att få fram den information man behöver om barnets situation. 

”Återkoppla till vårdnadshavare. Kalla till ett möte för att höra deras version av varför detta 

beteende finns hos barnet” (Pedagog X). 

Analys av resultat 

Hur beskriver pedagogerna att barn bearbetar traumatiska upplevelser? 

Jag kan se hur pedagogerna väljer att beskriva vad de tror kan vara signaler från barnet som 

kan leda till ett specifikt agerande i leksituationer där bearbetning sker. Genom att 

pedagogerna väljer att beskriva det som att aggression kan vara en signal till beteendet i 

leksituationen kan man också diskutera kring hur aggressiviteten uppstått. Pedagogerna 

resonerar så att aggressivitet kan utspela sig genom att barnet börjar skada någon annan i 

leken. Genom att beskriva detta fenomen kan man alltså tolka aggressivitet som en signal från 

barnet som kan härleda till att barn beter sig på ett kraftfullt sätt under leken. De menar även 

att anledningar till ett destruktivt beteende kan handla om en bristfällig anknytning mellan 

barn och vårdnadshavare. Om barnet undviker sina vårdnadshavare vid hämtning eller 

lämning där pedagoger kan uppfatta detta beskriver pedagogerna att man kan resonera kring 

om vårdnadshavarna ligger bakom barnets traumatisering.  

Om barnet skulle signalera att det är något som är fel menar pedagogerna att man bör se noga 

om det är något som tynger barnet. Det är även viktigt att om man ser att barnet är tyngt av 

något, ta tag i det direkt och samtala med vårdnadshavare. Man kan ställa frågor som berör 

barnets beteende och om vårdnadshavarna har uppmärksammat detta. Genom att se hur barnet 

knyter an till sina vårdnadshavare kan man få en klarare bild i hur man kan gå vidare med 

processen. Kanske krävs det mer än bara ett samtal med vårdnadshavare om man upptäcker 

att anknytningen mellan barnet och vårdnadshavare inte är som det brukar eller sett ut 

tidigare. Det anses alltså vara viktigt att vara uppmärksam på hur barnet beter sig mot 
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vårdnadshavare och i leksituationer där man är medveten om hur barnet brukar bete sig i 

vanliga fall. 

Vilka förhållningssätt menar pedagogerna kan användas för att möta och stödja de barn som 

bearbetar sina traumatiska upplevelser i lek? 

Genom att pedagogerna skulle ha lugnat barnet och fråga vad som hänt kan man tolka det som 

ett sätt att skapa lugn tillsammans med barnet. Jag tror att lugna barnet och prata med barnet 

om vad som hänt behöver dock inte innebära att barnet talar om vad som hänt och varför 

beteendet uppfattades på ett sätt av pedagogerna. För att kunna prata med barnet om vad som 

hänt krävs det först att man som pedagog knyter band och det kan göras på olika sätt men här 

menar pedagogerna att man kan ta barnet i knät och försöka lugna barnet för att sedan kunna 

prata med det. Om leken blir allvarlig och barnet medvetet eller omedvetet försöker skada ett 

annat barn kan det leda till att man som pedagog behöver säga stopp eller nej. Det kan vara 

något som man arbetar med tillsammans med barnen på förskolan för att samtidigt öka alla 

barns trygghet i förskolan. Om förskolans personal alltså visar nej eller stopp genom att sätta 

upp handen kan det leda till att barnen förstår detta språk mer tydligt och kan visa ordet 

kroppsligt och verbalt om de anser att en situation inte är okej eller verkar läskig. En pedagog 

menar även att man kan behöva punktmarkera om det behövs och det kan även vara ett sätt 

för pedagogerna att nå barnet och att alltid se om barnet tänker agera utåt eller skada något 

annat barn medvetet eller omedvetet.  

Pedagogerna menar att det är viktigt att man lyssnar på barnet och vad barnet och även vad 

vårdnadshavare har att säga. Det beskrivs i intervjuerna att man kan lyssna på och ta till fasta 

på vad barnet har att säga om varför beteendet uppstår och sedan får höra vårdnadshavarnas 

version. Genom att visa att man lyssnar och respekterar barnet och vårdnadshavare kan 

självförtroendet öka och det kanske kan leda till att barnet vågar berätta om något är fel. Detta 

kan även ha att göra med den acceptans som barnet kan känna sig trygg i och det kan man 

göra som pedagog genom att visa att det är okej att känna känslor i olika situationer men att 

man som pedagog vill ha en förklarning till varför detta hände eller liknande. Genom att få 

barnet att känna en trygghet kan jag även tolka det som att pedagogerna blir bekvämare i 

situationen att våga fråga och hantera barn i sådana situationer. Några pedagoger menar också 

att det är viktigt hur man ger barnet de rätta verktygen i leksituationer där traumatiska 

händelser behandlas. Det diskuteras kring att man som pedagog inte ska vara för hämmande 

för barnet då barnet kan tveka på att visa sina känslor och på så sätt inte få rätt att uttrycka 

dessa. Genom att hämma barnet kan man mena att man bromsar barnet. Detta skulle kunna 

leda till att barnet i framtiden kanske inte vågar visa känslor eller att barnet blir negativt 

inställd till att berätta och visa olika sorters känslor för sina pedagoger på förskolan. 

Pedagogerna menar även att om alla pedagoger alltså har samma inställning och samma 

förhållningssätt kan det ses som en trygghet för barnet då barnen behöver och skapar en 

anknytning med pedagoger som kan leda till att trygghet även ses som pedagogernas 

uppfattning och tankesätt som berör situationer där barn bearbetar något traumatiskt. Detta 

skulle kunna ses som något bekräftande mot barnet som i sin tur kan upplevas som lugn av 

dessa förutsättningar.  

Att vara uppmärksam på barnet och deras beteende kan man som pedagog tänka ett steg 

längre när frågan framkommer om hur barns beteende utspelar sig. För att tyda vad 

pedagogerna menar så bör man tänka ett steg till när man är uppmärksam på hur beteendet 

hos barnet kan förändras eller behållas, och man kan lättare se likheter och skillnader på 

tidigare beteenden och det som utspelar sig under en leksituation här och nu. Även stöttning 
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är något som pedagogerna menar är viktigt i hur man visar sig i sitt beteende emot barnen. 

Om en stöttande pedagog finns nära barnet och även i vissa fall återkopplar till 

vårdnadshavare direkt när beteende inte är sig likt kan det hjälpa barnet i svåra situationer. 

Pedagogerna visar även att det krävs en stor respekt som pedagog mot vårdnadshavare. Någon 

menar att återkoppling som ska finns med i delar av vardagen på förskolan, är viktigt och i 

stora dra en huvudtanke kring hur man ska kunna utveckla arbetet med vad som berör och 

påverkar barnet i destruktiva leksituationer. 

För att kunna bemöta barn i leksituationer där en traumatisk bearbetning pågår kan bottna i 

hur pedagoger lär sig tyda och se signaler genom olika strategier som är viktiga för pedagoger 

i dessa sammanhang. Hur man ska vara som pedagog kan vara svårt då situationen kan bli 

allvarlig på många sätt. Genom att kunna se signaler kan man även vara uppmärksam på hur 

en situation utspelar sig menar någon pedagog. Om man utvecklar en strategi kan man även 

vara en förstående pedagog om man i tid uppmärksammar hur barnet beter sig. Om man är 

förstående med en strategi kan man förhindra situationer där andra inte kommer till skada och 

där man garanterar en säkerhet så att andra barn ska kunna känna den trygghet de är lovade att 

göra på förskolan. Man måste alltså som pedagog ha en färdig strategi i hur man kan hantera 

situationer där ett barn skapar ett självdestruktivt beteende eller där andra barn är i en utsatt 

situation där destruktiva beteenden kan framkomma. Genom att i ett tidigt stadie se signaler 

och tolka i dessa kan man som pedagog också vara förutsägbar på vad som kan hända i leken. 

Att kunna läsa av signaler menar även pedagogerna handlar om att känna barnet väl och att 

vara beredd på när något oförutsett kommer att hända. Som jag nämnt tidigare visar 

pedagogerna på att det är viktigt att se alla situationer utifrån barnets bästa.  

Om vårdnadshavare i situationer där en pedagog försöker föra ett samtal inte visar någon 

respekt eller liknande är det med stark fördel som pedagoger kan kontakta chefen på sin 

arbetsplats. Detta har jag tydliggjort i min tabell och detta kan även vara en tidigare upplevd 

erfarenhet från pedagogerna. Pedagogerna kan även tillsammans i samtal med chef kontakta 

exempelvis BUP för vidare kontakt och utredning av situationer. Ibland eller ofta kan det 

räcka med att kalla till ett möta med vårdnadshavare för att få en klarare bild av situationen 

och varför den uppkommer menar en pedagog som jag tolkar upplevt detta tidigare. Som jag 

nämnde tidigare är personalen på förskolan till för att finnas till för barnets bästa så att kalla 

till ett möte med vårdnadshavare menar pedagogerna kan vara den första och mest tänkbara 

lösningen då barnets bästa alltid ska komma i fokus. Om pedagogerna misstänker att det är 

vårdnadshavarna som utsätter barnet för något traumatisk och där barnet själv ibland kan visa 

detta genom tal eller kroppsspråk är alla pedagoger medvetna om den anmälningsplikt som är 

obligatorisk för all personal inom förskolan.   

Diskussion 
I min diskussion kommer jag att koppla samman det resultat jag sammanställt ovan med 

tidigare forskning samt min teoretiska utgångspunkt. Jag kommer även att diskutera kring mitt 

val av metod och om något skulle kunna gjorts annorlunda och hur i så fall. Jag kommer att 

avsluta med exempel på vidare forskning och en framåtblick.  

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att belysa pedagogers tankar kring deras sätt att förstå och 

förhålla sig till leksituationer där barn bearbetar sina traumatiska upplevelser. De 

frågeställningar jag utgick ifrån var: Hur tolkar och förstår pedagoger leksituationer där barn 
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bearbetar sina traumatiska upplevelser och vilket förhållningssätt som pedagogerna menar kan 

användas för att möta och stödja de barn som bearbetar sina traumatiska upplevelser i lek. 

Pedagogernas konstruktion av destruktiva lekar 

En pedagog menade att man kan stoppa barnet i en destruktiv leksituation genom att säga nej 

eller stopp och om det behövs, vända barnet bort från situationen för att avleda händelsen. 

Lillemyr (2009) beskriver i sin bok hur viktig leken är för barnen medan Tullgren (2004) 

beskriver det som att om det som händer i leken kan ses som en negativ lärdom för de 

inblandade bör pedagogen gå in och avbryta. Beroende på hur situationen ser ut kan man som 

pedagog givetvis resonera kring vilket det bästa alternativet är och om barnet skulle kunna 

vara kapabel till att skada någon annan i leken. Genom att säga nej eller sätta stopp där 

destruktivt beteende kan förekomma i en lek är även det pedagogens resonemang som avgör. 

Genom att pedagogerna är medvetna om hur och när de ska gå in och påverka eller i olika fall 

avbryta barns lekar där beteendet uppfattas som destruktivt antingen mot sig själv eller mot 

andra barn, är en kunskap om hur konstruktionen av barns lekar kan se ut utifrån 

pedagogernas perspektiv.  

Hagström (2010) visar även på hur en fortutbildning kan ge pedagoger mer kunskap om hur 

de kan agera som en kompletterande anknytningsperson till barn i förskolan och om trygghet 

är en av de viktiga punkterna, kan även ett nej eller stopp stärka detta då han fortsätter att 

barnen blir trygga av personer som utger tillit till barnen. Genom att säga stopp och nej skulle 

barnen kunna få en förståelse i vad pedagogerna menar och kanske även visar med hjälp av 

kroppsliga uttryck, exempelvis genom att sätta fram handen som tynger på ordet stopp. För att 

se till hur pedagogerna vill kunna skapa och tillämpa strategier för att kunna se, tyda, bemöta 

och hantera barn i destruktiva leksituationer är dels att skapa en trygghet och att tryggheten är 

A och O.  

Anknytningsteorin 

Genom att knyta an till barnet och skapa band upplevs pedagogerna är inne på 

anknytningsteorin. För att styrka detta med vad pedagogerna menar med att knyta band med 

barnet vill jag koppla till Broberg m.fl (2012). I boken beskrivs anknytningsteorin bland annat 

på så sätt att något mindre är beroende av något större. I detta fall kan det vara barnet som är 

beroende och i behov av något större på förskolan, en pedagog, som kan se till barnets bästa 

och bekräfta barnet i olika situationer där det behövs. Tillit och beskydd nämner även Broberg 

m.fl. (2012) i boken är en grund till hur en anknytningsperson bör ses till ett barn. Genom att 

pedagogerna är väl medvetna om att detta har vikt och betydelse tror jag även att arbetet med 

barn där tillit och beskydd är viktigt och där kunskapen i hur hantering av situationer 

underlätta för pedagogerna. Samma sak nämner pedagogerna och visar kunskap på i 

situationen där de menar att om det ofta är samma barn som blir aggressivt i situationer så bör 

en vuxen alltid finnas i närheten. Detta stärker som sagt även Broberg m.fl. i sin bok om 

anknytningsteorin och här är även pedagogerna medvetna om att en vuxen kan utsöndra 

trygghet till barnen. 

Det enskilda barnet 

Dyregrov (2013) trycker på vikten att se till det specifika barnets behov och inte till hela 

barngruppens behov när något traumatisk och allvarligt inträffat. Genom att inte hela tiden se 

till hela klassen eller i detta fall hela barngruppens behov, ska pedagogerna fokusera på det 

enskilda barnets mentala hälsa och hantera detta på ett professionellt sätt. Pedagogerna i min 

studie visar kunskap på att de är medvetna om hur hanteringen av det enskilda barnet kan se 

ut. En pedagog beskriver det genom att ta barnet i knäet och prata om vad som hänt. För att 
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knyta ihop mina resultat jag fått fram i min studie vill jag göra en koppling till Jensens (2013) 

tolkning av Homburger Erikson som är en forskare inom Freuds psykoanalytiska perspektiv. 

Han menar som jag beskrivit tidigare att leken kan ses som ett frirum bortom alla som helst 

måsten och eventuella hinder för barnet. I min studie visar pedagogerna på en förståelse kring 

att lekens betydelse bör skattas högt då alla pedagoger bör ha samma tankar och 

förhållningssätt kring i hur man väljer att bemöta barnet i deras lekar. Hur viktig leken är för 

barnet kan diskuteras vidare pedagoger emellan för att skapa ytterligare den kunskap som 

krävs för att veta och förstå vilket förhållningssätt man bör ha till barns lekar. Jag tror att 

kunskapen om detta finns hos de flesta pedagoger i min studie men att det även är fritt för 

pedagogerna att tänka och tycka kring hur och vilka förhållningssätt man bör vara 

uppmärksam på. Om signaler kring ett destruktivt beteende hos barnet i leksituationer 

framkommer man kan fortsätta diskutera kring om alla pedagoger på förskolan verkligen 

behöver infinna sig i samma tankesätt och banor kring vikten av lekens innebörd och vad 

detta frirum kan ha orsakat i barnens tankar och hur detta utspelar sig. 

Blumers tre utgångspunkter 

Resultatet av min studie var alltså baserat på hur pedagogerna tolkar vissa händelser med 

hjälp av sina tidigare uppleva erfarenheter. För att göra Back & Berterös (2014) tolkning av 

Blumers tre utgångspunkter synliga i mitt resultat kan jag se till hur dessa utgångspunkter kan 

ha påverkat min tolkning av resultatet.  

A. Människor agerar på situationer på olika sätt utifrån de betydelser som situationen har 

för dem. 

B. Betydelsen av sådana situationer kommer från eller uppstår ur social interaktion och 

nära relationer. 

C. Dessa betydelser hanteras och modifieras genom tolkning.  

För att koppla dessa utgångspunkter till resultatet i min studie kan man se till hur 

betydelsefulla situationerna var för pedagogerna. När jag spelade upp filmklippet för 

pedagogerna i första fokusgruppen kan det som skedde på filmen ha en speciell betydelse för 

dem sett från deras tidigare erfarenheter. Om de anser att en situation har en betydelse för dem 

kommer de självklart att lägga en tyngd i det när det svarar på frågor utifrån detta. Situationen 

kan också ha blivit påverkad av deras interaktion med varandra i fokusgruppen. Kanske kunde 

det vara så att någon pedagog blev påverkad av en annan eller tvärt om. Situationen eller 

frågan som skulle diskuteras i gruppen kunde också ha påverkats av hur någon i deras närhet 

eller kollegorna mellan tyckt eller tänkt om denna situation eller fenomen. Jag ska sedan vara 

medveten om att deltagarna har sin egen tolkning av en fråga eller en situation men att detta 

även tas på allvar. Deras tolkning av fenomen och situationer är det viktigaste i studien då det 

är genom dessa som en spännande och ihållande diskussion av erfarenheter och tidigare 

händelser kan framkomma. Resultatet hade kunnat sett annorlunda ut eller tolkats ur ett annat 

perspektiv om Blumers utgångspunkter (Back & Berterö, 2014) inte hade inkluderats i 

processen av analysen. Det var intressant att se på Blumers tre utgångspunkter och ta hänsyn 

till dessa i tolkningen av datamaterialet och hur dessa tre utgångspunkter faktiskt kunde 

betyda en hel del för att se på deltagarnas tolkning och förståelse av frågor de fick ställda.    

Metoddiskussion 

För att diskutera mitt val av metod och hur jag genomförde mina metoder tar jag hjälp av 

Bryman (2011). Mitt första val av metod var en fokusgruppintervju. Denna ansåg jag inte gav 

mig tillräckligt med resurser för att kunna starta en analys av vad som framkom. Samtalet 
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med de pedagogerna som jag utförde undersökningen med var inte fokuserat på det jag 

egentligen ville få fram. Eftersom det var första gången för mig som jag använde mig av en 

fokusgruppintervju kändes det svårt att utföra den då ledaren inte skulle lägga sig i samtalet 

allt för mycket och ofta menar även Bryman (2011). Det jag tycker var mest utmanande med 

min fokusgruppintervju var att vi utgick från ett kortare klipp från en film som handlade om 

att leken läker. Det var en ganska stark film som man såg att pedagogerna blev tagna av. Jag 

valde att vi skulle kolla på en större del av filmen vilket tyvärr orsakade att deras diskussioner 

inte blev lika framåt och intressanta tillhörande ämnet. Jag skulle ha låtit pedagogerna 

diskuterat mer utifrån deras erfarenheter och tankar och inte pushat på med mer frågor utifrån 

filmklippet. 

Om jag skulle förändra den situationen idag skulle jag inte ha spelat upp en lika stor del av 

filmen utan endast visat max tio minuter av den, så att en mer ihållande diskussion skulle 

skapas mellan deltagarna. Jag valde sedan att lägga till en ytterligare intervjuform tillsammans 

med pedagogerna som jag intervjuat tidigare och en tillkommande. Jag skapade en chattgrupp 

på forumet Facebook som var låst och endast mellan mig och pedagogerna. Jag ställde i denna 

grupp djupare frågor som jag lagt nedan under bilaga 3. Denna metod var uppskattad då 

pedagogerna kunde få den tid de behövde för att sedan svara på mina frågor skriftligt i 

chattgruppen. Jag är nöjd med metoden som handlade om chattgruppen för utan denna metod 

som jag satt in extra hade jag inte fått fram de svar som jag behövde till min analys och till 

mitt resultat. Informanterna i denna metod var mycket engagerade och den karaktär som jag 

hade på mina intervjufrågor jag ställde skapade både entusiasm och en ihållande diskussion 

som jag sökte.  

När Bryman (2011) tog upp hur antalet medverkande i en fokusgruppintervju kunde komma 

att påverka resultatet och gruppdynamiken öppnade det nya dörrar. Till en början trodde jag 

att en fokusgruppintervju behövde betyda att en stor grupp med många människor skulle 

medverka men med informationen jag sedan tog till mig angående deltagare i en 

fokusgruppintervju kunde det alltså vara förre medlemmar. Jag anser att om jag hade valt fler 

medlemmar så att antalet hade blivit mycket större i min grupp hade det ändå inte givit mig 

mer information än vad jag behövde. Nu i efterhand anser jag att antalet deltagare i mina 

fokusgruppintervjuer var lagom och fick jag fram det jag var intresserad av till min studie. 

Vidare forskning 

För att göra en fortsatt forskning inom mitt område skulle jag tycka det var intressant om man 

fick se detta utifrån barnens perspektiv. Nu har jag forskat utifrån pedagogerna men det skulle 

vara intressant att se på hur barnen tycker att pedagogerna bemöter dem i olika leksituationer 

där bearbetning av traumatiska händelser sker. Det skulle vara intressant att undersöka detta 

och se vilket utfall detta kan få för verksamheten i samband med barnets utveckling i lärandet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 
Hej! 

Jag heter Amanda och studerar till förskollärare och har haft praktik hos er på Nygatan. Jag 

ska nu skriva mitt examensarbete och jag är intresserad av att studera hur pedagoger förhåller 

sig till leksituationer där barn bearbetar sina traumatiska händelser.  

För att kunna samla in material till denna studie skulle jag vilja utföra en fokusgruppintervju 

med en grupp om fyra pedagoger på förskolan, där jag skapar ett antal case/situationer med 

hjälp av filmer som ska diskuteras. Jag kommer att använda mig av papper och penna samt 

ljudupptagning för att kunna bearbeta materialet i efterhand. Jag kommer inte att fotografera 

eller filma diskussionen. Under studiens gång kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 
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forskningsetiska principer. Det innebär att materialet som samlas in kommer behandlas 

konfidentiellt, pedagogerna kommer alltså inte att kunna identifieras i studien och i resultatet. 

Det innebär även att ni när som helst under fokusgruppintervjun har rätt att avbryta och inte 

längre medverka. Informationen som jag kommer att bearbeta och ta del av under och efter 

detta genomförande kommer endast att användas i min forskning.  

Ni får denna information av mig så att ni endast är medvetna om att jag kommer genomföra 

denna studie på förskolan tillsammans med några av era pedagoger som jobbar där under V. 

48, troligen kvällstid eller någon tid som passar dem. Jag kommer tillsammans med 

pedagogerna överens om en tid som passar. Jag skickar även ut detta informationsbrev med 

samtyckesblanketter till pedagogerna på förskolan där dem kan fylla i JA/NEJ till att 

medverka.  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

 
Hej! 

Jag heter Amanda och studerar till förskollärare och har haft min praktik hos er. Jag ska nu 

skriva mitt examensarbete och jag är intresserad av att studera hur pedagoger förhåller sig till 

leksituationer där barn bearbetar sina traumatiska händelser.  

För att kunna samla in material till denna studie skulle jag vilja utföra en fokusgruppintervju 

med en grupp om tre till fyra pedagoger på förskolan, där jag skapar ett antal case/situationer 

utifrån filmer som ska diskuteras. Jag kommer att använda mig av papper och penna samt 

ljudupptagning för att kunna bearbeta materialet i efterhand. Jag kommer inte att fotografera 

eller filma diskussionen. Under studiens gång kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Det innebär att materialet som samlas in kommer behandlas 

konfidentiellt, ni kommer alltså inte att kunna identifieras i studien och i resultatet. Det 

innebär även att ni när som helst under fokusgruppintervjun har rätt att avbryta och inte längre 
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medverka. Informationen som jag kommer att bearbeta och ta del av under och efter detta 

genomförande kommer endast att användas i min forskning.  

Jag skulle vilja genomföra denna metod någon gång under V. 48 och jag räknar med att det 

tar några timmar så jag föreslår en kväll eller liknande som skulle passa er under denna vecka. 

Tack på förhand!  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Samtycke för examensarbete 

Jag godkänner samtycke: 

JA         NEJ  

 

Underskrift 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

_________________________________________________________ 

 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor från fokusgruppintervju  

1. Hur skulle ni göra i en leksituation där ni tror att barnet bearbetar något traumatiskt 

som hänt, exempelvis genom att skrika? 

2. Vilket tror ni är det rätta sättet att man som pedagog agerar när ett barn visar starka 

känslor i leken där ni tror att bearbetning av någon händelse sker? 

3. I vilka lekar tror ni att det är vanligast att bearbetning av någonting sker? 

4. Hur kan ni avgöra i vilken lek som bearbetning sker i? Kan man se eller höra? 

5. Vad kan ni göra för att stötta barnet i leken om ni ser att barnet ser argt, sorgset eller 

ledsen ut? 

6. Hur kan man tänka på olika sätt kring att ett barn ofta vill leka en och samma lek? Kan 

bearbetning ske just i dessa lekar? 

7. Vad kan man tänka på när man bestämmer om man ska lägga sig i leken eller inte i 

sådana här fall? 

8. Vad tror ni kan hända om man som pedagog väljer att avbryta leken där bearbetning 

sker? 

9. Hur tror ni att man upptäcker att något bearbetas under en lek? 
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10. Hur kan man som pedagog prata med ett barn om det som hänt? 

 

 

 

 


