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Vänskapens magi 

En studie om förskolebarn i behov av särskilt stöd, vänskap och sociala 

färdigheter 

 
Emma Sjögren Teeling & Sanna Katariina Ringbom 

Sammanfattning  

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar med att skapa och upprätthålla 

sociala färdigheter och vänskap för barn i behov av särskilt stöd. Forskning visar att barn i behov av 

särskilt stöd ingår i färre vänskapsrelationer än andra barn. Studien har undersökt hur 28 förskollärare 

skattat barns lekfärdigheter utifrån observationsschemat Teacher Impression Scale - Swedish version 

(TIS-S). Sex förskollärare har intervjuats och beskrivit sin funktion i arbetet med att främja 

vänskapsrelationer mellan barn i behov av särskilt stöd och andra barn. De metoder som används var 

observationsschemat TIS-S, enkät samt intervjuer. Således har studien använt sig av både kvalitativ 

och kvantitativ forskningsansats. Det framkom att barn som väckte frågor hos förskollärarna sällan 

valdes som vänner samt behövde stöd i sitt sociala beteende. De arbetssätt som beskrevs var bland 

annat medveten indelning av barn i smågrupper samt ett statushöjande förhållningssätt där ett 

undvikande och ett tillförande arbetssätt trädde fram. En slutsats som drogs var att förskolorna i 

studien inte aktivt arbetade med konkreta interventioner för att främja vänskap. En annan slutsats blev 

att en samsyn kring begreppet barn i behov av särskilt stöd saknades. Avslutningsvis diskuteras de 

organisatoriska förutsättningar förskollärarna arbetade under som hinder för arbetet med vänskap för 

barn i behov av särskilt stöd. 

Nyckelord 

Vänskap, Sociala färdigheter, Specialpedagogik, Barn i behov av särskilt stöd, Förskola, TIS-S, Mixed 

Methods.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The magic of friendship 

A study about preschool children with special needs, friendship and 

social skills 

 
Emma Teeling & Sanna Ringbom 

 

 

Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate how preschool teachers work to create and maintain social 

skills and friendship for children with special needs. Research shows that children with special needs 

are included in fewer friendship relations compared to other children. The study has examined how 28 

preschool teachers estimated children's playing skills based on the observation sheet Teacher 

Impression Scale - Swedish version (TIS-S). Six preschool teachers have been interviewed and 

described their function in the work of promoting friendship relationships between children with 

special needs and other children. The methods used were the TIS-S observation sheet, survey and 

interviews. The study has used both qualitative and quantitative research methods. It was found that 

children, who the preschool teachers had concerns about, were rarely chosen as friends and needed 

support in their social behavior. The strategies described were, among other things, to divide the 

children into smaller groups, as well as an approach meant to increase the status of the children with 

special needs. In this approach two phenomenas were discovered, one which aimed to avoid and one 

which aimed to contribute. One conclusion was that the preschools in the study did not actively work 

with concrete interventions to promote friendship. An another conclusion was that a consensus on the 

concept children with special needs was lacking. In conclusion, the organizational conditions 

described by the preschoolers were discussed as obstacles that aggravated friendship interventions for 

children with special needs. 

 

Keywords 

Friendship, Social skills, Special needs education, Children with special needs, Preschool, 

TIS-S, Mixed Methods.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Förord  
 
Vi vill börja med att tacka alla de förskollärare som ställt upp som informanter i denna studie, utan er 

hade studien inte gått att genomföra. Då vi båda har yrkesbakgrund som förskollärare förstår vi att 

deltagandet i studien inneburit pusslande i en verksamhet som inte sällan är pressad. Vi vill även tacka 

våra handledare för ert stöd under skrivprocessen. Sist men inte minst; tack till Lester, 12 år, för 

bidragande med geografiska och matematiska kunskaper. 

 

Denna studie har präglats av ett nära samarbete mellan bägge uppsatsförfattare, där vi bidragit 

likvärdigt under processen och i uppsatsens alla delar. 

 

 

Stockholm den 27 november 2018  

 

Emma Sjögren Teeling och Sanna Katariina Ringbom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Never judge a book by its cover. 

Someone may look unusual, or funny,  

or scary, but you have to look past that  

and learn who they are inside.  

Real friends don’t care what 

your cover is, it’s the contents of a pony  

that count and a good friend, like a good  

book, is something that will last forever. 

 

- Twilight Sparkle 
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1.Inledning 
Stöttningen av förskolebarn i behov av särskilt stöd brister i kvaliteten. Detta indikerar en rapport från 

Skolinspektionen (2017) där ungefär två tredjedelar av förskolorna misslyckas med att genomföra 

insatser och åtgärder som följs upp och utvärderas, vad gäller barn i behov av särskilt stöd. Dessutom 

saknas ofta metoder för att identifiera och analysera barns behov av stöd. 
Enligt Male (2014) löper barn i behov av särskilt stöd större risk att bli avvisade eller ignorerade 

av andra barn i gruppen samt riskerar att få låg status i förhållande till sina kamrater. Dessa barn ingår 

generellt inte i vänskapsrelationer i lika hög omfattning som andra barn. Pedagogernas roll i att höja 

barnens status i gruppen och främja förutsättningarna för vänskap beskrivs som central. Det finns inget 

belägg för att pedagoger kan framtvinga vänskap mellan barn, men däremot kan och bör de utforma 

förutsättningar för vänskap (Male, 2014). Vänskapsrelationer som formas redan under förskoleåren har 

stor betydelse för barns utveckling och lärande (Sandall, Schwartz & Gauvreau, 2016). Att inte ingå i 

vänskapsrelationer under barndomen riskerar dessutom att bidra till psykisk ohälsa senare i livet 

(Frostad & Pijl, 2007). Aktivt vuxenstöd i den fria leken, samt strukturerade och systematiska insatser, 

är nödvändigt för de barn som är i behov av särskilt stöd (Sandall, Schwartz & Gauvreau, 2016). 
Systematisk kartläggning i förskolan kan fungera som utgångspunkt för att finna vägar att arbeta 

förebyggande på sätt som motsvarar de behov barnet har (Björck-Åkesson, 2014). Dock kan 

individuell kartläggning bidra till bristsökande av barn i tidig ålder när individen hamnar i fokus och 

den sociala kontexten i periferin (Dybile Nilsen, 2017). Utifrån dessa beskrivningar finns det belägg 

för att anta att en kartläggning som berör den sociala kontexten runt barnet, som uppfattas vara i behov 

av särskilt stöd, skulle vara användbar i förskolans verksamhet. Detta blir särskilt angeläget eftersom 

Skolinspektionens (2017) rapport påvisar att ett stort antal förskolor inte lyckas skapa förutsättningar 

för utveckling för barn i behov av särskilt stöd. I Läroplanen för förskola beskrivs att förskolans 

verksamhet behöver anpassas så att barn i behov av särskilt stöd får stimulans utifrån sina behov och 

förutsättningar. Socialt samspel och lek beskrivs som viktiga faktorer för lärande och arbetslagen 

ansvarar för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd vad gäller dessa aspekter (Skolverket, 2010). 
  

2. Problemformulering 
Uppsatsens inledning påvisar att barn i behov av särskilt stöd löper större risk än andra att gå miste om 

vänskapsrelationer, samt att vänskap är av lika stor vikt för såväl utveckling och lärande som 

välbefinnande. Därmed blir det väsentligt att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

skapandet och upprätthållandet av vänskapsrelationer för barn i behov av särskilt stöd. Arbetet ingår i 

projektet Lek och samspel för alla barn som drivs av Eva Siljehag och Mara Allodi Westling inom 

nätverket Inkluderande Lärandemiljöer och Tidiga Insatser (ILTI), vid Stockholms universitet och 

Specialpedagogiska institutionen. I denna uppsats prövas observationsschemat Teacher Impression 

Scale, Swedish version (TIS-S) som skattar barns lek och samspel. Med stöd av området lek och 

samspel utforskas sociala färdigheter och vänskapsrelationer mellan barn i behov av särskilt stöd och 

deras kamrater i förskolan. Observationsschemat TIS-S prövas som en kartläggningsform vilken berör 

den sociala kontexten barnet befinner sig i, i lika hög grad som den berör barnets agerande i kontexten. 
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3. Syfte och Frågeställningar 
Arbetet syftar till att beskriva och förstå hur förskollärare arbetar med skapandet och upprätthållandet 

av sociala färdigheter och vänskapsrelationer för barn i behov av särskilt stöd i förskolans barngrupp. 

Studien undersöker också hur förskollärare skattar barns sociala uttryck under fri lek. 

● Hur skattar ett antal förskollärare barns sociala uttryck utifrån observations- och skattningsschemat 

TIS-S? 

● Hur beskriver förskollärare sin funktion i arbetet med att skapa och upprätthålla vänskapsrelationer 

mellan barn i behov av särskilt stöd och andra barn på förskolan? 

● På vilket sätt används vänskapsrelationer i förskolan som förebyggande åtgärder för barn i behov av 

särskilt stöd? 

  

4. Bakgrund 
Här presenteras en bakgrund gällande svensk förskoleverksamhet samt relaterade styrdokument och 

skattningsverktyg. Vidare redogörs för hur specialpedagogik och begreppen barn i behov av särskilt 

stöd samt vänskap kan förstås i förskolans kontext. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

  

4.1 Förskola 

En majoritet av barn i åldern 1–6 år går idag i svensk förskola. Förskolan kan förstås som en stor del 

av barns vardag och förskoleåren blir viktiga eftersom barnen utvecklar både lärande och socialt 

samspel med andra barn (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016; Björck-Åkesson, 2014). I 

svensk förskola går som regel barn i behov av och barn utan behov av särskilt stöd tillsammans. 

Traditionen har varit att inte skapa särlösningar, även om de idag förekommer så är det vanligast att 

alla barn inkluderas i samma verksamhet (Palla, 2011). Förskolan som samhällsinstitution och som 

mötesplats för socialt samspel blir således en lika angelägen arena för såväl barn i behov, som barn 

utan behov av, särskilt stöd. 
  

4.1.1 Förutsättningar och villkor för god kvalitet i förskola 

En faktor som, av förskollärare, ofta beskrivs som hinder för att kunna arbeta i enlighet med läroplan 

och kunna möta alla barns behov, är barngruppernas storlek (Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2016; Johansson, 2017). Enligt Skolverket (2017) finns inga statiska siffror på hur stor en 

barngrupp bör vara, men som riktmärke rekommenderas 6–12 barn per grupp för åldern 1–3 år och 9–

15 barn per grupp för åldern 4–5 år. 

  När barngruppernas storlek ökar försämras förutsättningarna för barn i behov av särskilt stöd. 

Även om det inte finns något fastställt optimalt barnantal för en ideal barngrupp är storleken ändå en 

faktor för att säkerhetsställa förskolans kvalitet. En hög kvalitet är elementär för att pedagogerna ska 

kunna skapa förutsättningar för barns relationsbyggande (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2016). Barn i behov av särskilt stöd gynnas särskilt av barngrupper med färre barn i. Att relationerna 

blir för många är en av anledningarna till att för stora barngrupper missgynnar barn i behov av särskilt 

stöd (Kinge, 2014). Andra förutsättningar för god kvalitet i förskolan är pedagogers utbildningsnivå, 

personaltäthet, barnens vistelsetider och lokalernas utformning (Skolverket, 2017; Williams, Sheridan 

& Pramling Samuelsson, 2016). 
  Samma förutsättningar nämns i Skolinspektionens (2018a) senaste rapport om svensk förskola 

där resultaten visar att kvaliteten är ojämn och brister hos majoriteten av de granskade 

verksamheterna. Utöver barngruppsstorlekar och personaltäthet påtalas även brist på 

kompetensutveckling och reflektionstid. Förskolepedagogerna efterfrågade hjälp i sitt arbete med barn 

i behov av särskilt stöd, men påpekade att reflektionstiden inte räckte till samt att 

kompetensutveckling och fortbildning som gavs inte var tillämpbar i den praktiska verksamheten. 
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 Tidigare har Skolinspektionen även konstaterat att förskolechefer brister i sitt ansvar att 

tillgodose pedagoger med relevant kompetensutveckling i form av handledning kring barn i behov av 

särskilt stöd (Skolinspektionen, 2017). 
   

4.2 Skattningsverktyg för förskolan 

Enligt Skolinspektionen riskerar stödåtgärder som prövas i förskolan inte vara tillräckligt effektiva då 

de ofta sätts in utan bakomliggande kartläggning och analys (Skolinspektionen, 2017). Det blir därför 

relevant att undersöka vilka kartläggnings- och skattningsverktyg som finns för förskolan. Det finns 

idag flera olika skattningsverktyg som utformats för pedagoger inom förskolan. Som exempel kan 

nämnas DATE från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2017), som mäter tillgängligheten i 

lärmiljön, Inkluderande utbildning i förskolan från European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education (2017), vilket är ett självreflektionsverktyg för pedagoger samt Kolla din förskola från 

Skolinspektionen (2018b) där pedagoger ges möjlighet att mäta verksamhetens kvalitet. Dessa 

skattningsverktyg fokuserar främst på verksamheten i form av undervisning och lärmiljöer. De 

fokuserar mindre på socialt samspel och vänskapsbildande. 

  

4.2.1 TIS-S 

Teacher Impression Scale används som urvalsprocess för deltagande i det amerikanska 

interventionsprogrammet Play Time/Social Time: Organizing Your Classroom To Build Interaction 

Skills. Programmet riktas till barn i ålder 3–6 år som går i inkluderande förskolor och har utvecklats 

under en längre tid av amerikanska forskare inom specialpedagogik, förskolepedagogik och psykologi. 

Interventionen går kortfattat ut på att förskolan skapar förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd 

att utveckla sina lekfärdigheter tillsammans med andra barn samt skapa hållbara vänskapsrelationer. 

Tanken är att det ska bidra till att öka den sociala interaktionen mellan barnen (Odom, et.al., 1997). 
För att identifiera vilka barn som kan gynnas av att ingå i interventionsprogrammet används TIS 

under tre veckor på barn som pedagogerna har funderingar runt. Verktyget används även på barn som 

pedagogerna anser har åldersadekvata lekfärdigheter, dessa ingår senare som stöd i lekinterventionen. 

TIS kan därmed synliggöra inom vilka områden och i vilka situationer barn behöver stöttning samt 

vilka barn som kan ge stöttning mest fördelaktigt. I TIS benämns det barn som förskolläraren 

misstänker behöver öva på att utveckla lekfärdigheter och socialt samspel som fokusbarn. Barnet som 

behärskar lekfärdigheter och socialt samspel benämns som stödbarn. Att använda sig av stödbarn har 

visat sig vara framgångsrikt då denne fungerar som en samspelspartner och modellerar de sociala 

färdigheterna i leken samtidigt som det uppstår en social interaktion som är gynnsam för bägge barn 

(Odom, et al., 1997). TIS kan också användas helt självständigt som observationsmaterial för 

förskolepedagoger och behöver inte kopplas till något interventionsprogram (Smogorzewska & 

Szumski, 2018). 
Skattningsverktygets intention är att förskollärarna ska kunna se både det enskilda barnet och 

gruppen som helhet. Fokus blir på den sociala kontext i vilken barnet befinner sig. Observationerna 

sker i intervaller om 5 minuter (Odom et al., 1997). TIS har översatts av Siljehag och Allodi Westling 

(2016) och benämns därmed TIS-S; Teacher Impression Scale - Swedish version (se bilaga 1). 
 

4.3 Specialpedagogik och förskolebarn i behov av särskilt stöd 

I Skolverkets (2017) “Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan” definieras barn i behov av särskilt 

stöd som följer: 

Barns behov av särskilt stöd i sin utveckling kan inte förstås som en egenskap hos barnet utan är alltid 
situationsbundet. Behovet är relaterat till vad som händer i mötet mellan barnet, personalen och miljön 
i förskolan (Skolverket, 2017, s. 22). 

 
Vidare poängteras det i de allmänna råden att behoven kan vara tillfälliga eller bestående under hela 

förskoletiden (Skolverket, 2017). 
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  Sandberg och Norling (2014) definierar begreppet barn i behov av särskilt stöd inom förskola 

utifrån fyra grupper: 
●      Barn som har en dokumenterad funktionsnedsättning 
●      Medicinska omständigheter 
●      Psykosociala problem 
●      Barn i gråzonen 

 
Barn i gråzonen beskrivs av författarna som barn vilka förskolepedagogerna beskriver som 

utvecklingsförsenade eller som väcker frågor hos pedagogerna, men som inte har en dokumenterad 

diagnos.  
Barn i förskolan får mer sällan än barn i grundskolan en dokumenterad diagnos (Kinge, 2014). 

Många barn i svensk förskola som beskrivs vara i behov av särskilt stöd kan därför tänkas befinna sig 

inom gruppen “Barn i gråzonen”.  
Bedömningen av vilka barn som befinner sig i gråzonen skiljer sig dock mellan olika förskolor, 

eller mellan avdelningar inom samma förskola (Sandberg & Norling, 2014). Detta överensstämmer 

med Skolinspektionens rapport som visar på att det saknas en samsyn bland förskolepedagoger kring 

hela begreppet behov av särskilt stöd. Skolinspektionen fann dessutom ett samband mellan pedagogers 

tillgång till reflekterande handledning och deras syn på vad behov av särskilt stöd innebär. Desto mer 

handledning och reflektion förskolepedagogerna hade, desto mer fokuserade arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd kring förebyggande insatser och anpassningar av lärmiljön (Skolinspektionen, 2017).  
Barn utan dokumenterad diagnos, men som anses vara i behov av särskilt stöd, riskerar å ena 

sidan att inte få det stöd de har rätt till i förskolan (Björck-Åkesson, 2014). Å andra sidan kan 

tillgången till en dokumenterad diagnos leda till att pedagoger fokuserar på barnets brister istället för 

på förebyggande insatser (Johansson, 2017).  

En diagnos i sig kan aldrig helt beskriva ett barns problematik men den kan ge riktlinjer för 

vilka områden personerna runt barnet behöver fördjupa sig inom. Genom att applicera ett 

specialpedagogiskt synsätt där barnet ses i relation till miljön och i relation till personerna barnet 

möter, uppnås större möjligheter att arbeta förebyggande. Specialpedagogik som verksamhetsområde 

kan förstås som omfattande och tvärvetenskapligt, där olika vetenskapsfält såsom pedagogik, medicin 

och psykologi möts. Detta mångfaldiga synsätt innebär att såväl individ- som grupp-, organisations- 

och samhällsperspektiv behöver tas i beaktning. Det förebyggande arbetet är centralt i det 

specialpedagogiska uppdraget (Jakobsson & Nilsson, 2011). Enligt Björck-Åkesson (2014) innebär 

specialpedagogik i förskolan ofta konsultation för pedagoger, när den allmänna pedagogiken inte 

räcker till. 

Det blir därmed väsentligt att förskolepedagoger får en likvärdig fortbildning samt handledning 

för att kunna stödja barn i behov av särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014; Skolinspektionen, 2017). 

 

4.4 Styrdokument 

Det specialpedagogiska uppdraget beskrivs i nuvarande Skollag (2010:800) i relation till elevhälsan 

där det förebyggande och hälsofrämjande arbetet står i fokus. I Skollagen står det vidare om 

förskolan:   

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd 
som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett 
barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska 
förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. (kap 8, §9) 

 
Således har barn i behov av särskilt stöd, enligt Skollagen, rätt till det stöd deras behov erfordrar.   

I såväl nuvarande läroplan som i förslaget till den nya läroplanen beskrivs att förskolan ansvarar 

för att barn i behov av särskilt stöd, oavsett om det är bestående eller temporärt, ska få det stöd de 

behöver för att utvecklas. Även samspelet mellan barnen lyfts fram som en viktig faktor och att 

pedagogerna bör vara observanta på att alla barn ingår i samspel med andra. Trygghet i gruppen och 

förutsättningar för att skapa goda relation beskrivs som väsentligt. En skillnad mellan nuvarande och 

kommande läroplan är att begreppet undervisning lyfts in och betonas i förslaget till den nya 
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läroplanen. Den övergripande stöttningen av barn i behov av särskilt stöd beskrivs vara förskolechefs 

eller rektors ansvar. Den sociala stöttningen i barngrupp ansvarar dock arbetslaget för (SKOLFS 

2018:50, Skolverket, 2010). 
De centrala begreppen i denna uppsats; specialpedagogik och vänskap nämns varken i 

nuvarande eller kommande läroplan. Begreppet vänskap nämns inte heller i Salamancadeklarationen 

som är internationellt gällande. Däremot står det skrivet att en inkluderande förskoleverksamhet är 

viktig för alla barn, för att främja det sociala samspelet för barn med funktionsnedsättning (Svenska 

unescorådet, 2006). I FN:s Barnkonvention beskrivs dock vänskap, där står det skrivet att inget barn 

ska diskrimineras ur detta perspektiv baserat på etnisk eller kulturell tillhörighet, men 

funktionsnedsättning eller behov av särskilt stöd nämns inte i kontexten. Däremot beskrivs att alla 

barn, oavsett funktionsnedsättning, har rätt att delta i lek samt rätt till verksamheter som främjar deras 

självförtroende och möjliggör ett aktivt och integrerande deltagande i samhället (UNICEF, 2009). 

 

4.5 Vänskap, Kamratskap eller Acceptans 

Gemensamt för många barn i behov av särskilt stöd är att det kan uppstå svårigheter i det sociala 

samspelet och relationsskapandet. För att kunna upprätthålla relationer med andra barn behövs sociala 

färdigheter (Lillvist, 2014). Sociala färdigheter innebär bland annat att barnet klarar av att påbörja, 

utföra och avsluta en lek med kamrater (Granlund, 2014). Dessa färdigheter kan barn i behov av 

särskilt stöd behöva träna aktivt på. När färdigheterna brister blir träningen nödvändig för att kunna 

utveckla samspel och vänskap (Avestad, 2017).  
Social interaktion mellan barn i behov av särskilt stöd och andra barn består inte sällan av så 

kallade hjälp-situationer. De "typiskt utvecklade" barnen är benägna att hjälpa och assistera barn i 

behov av särskilt stöd, men mindre benägna att ingå i gemensam lek och vänskap med dem. Detta 

leder till att barn i behov av särskilt stöd sällan ingår i unika vänskapsrelationer (Male, 2014). Hur 

vänskap definieras och kategoriseras blir således relevant att undersöka. 

  

  4.5.1 Vad är vänskap? 

Vänskap kan förstås som ett svårdefinierat begrepp, där det råder olika meningar om innebörden av 

begreppet (Vedeler, 2009). Att visa ömsesidig omsorg om varandra eller att dela gemensamma 

intressen kan vara två definitioner av barns vänskap (Sundsdal, 2017). Det finns också 

förklaringsmodeller som skiljer mellan begreppen vän och kamrat. Där kamrat innebär att barnen 

leker tillsammans och delar glädje, men för att begreppet vän ska kunna tillämpas krävs mer; ett 

känslomässigt delat band (Engdahl, 2017). Även om det finns olika definitioner av begreppet vänskap 

verkar ömsesidigheten vara en gemensam faktor i flera av definitionerna.  
Att vara vänner på förskolan kan innebära att ömsesidigt välja varandra i leken (Vedeler, 2009), 

även i lekar som kan se meningslösa ut för en vuxen betraktare (Greve, 2017). Vänskap kan betyda 

olika saker för olika personer (Greve, 2017), därmed blir frågan om tolkningsföreträde intressant.  

Begreppet vänskap kan förstås som komplext att definiera, men en elementär komponent i 

förskolesammanhang är att alla barn får känna sig socialt betydelsefulla i relation till de andra barnen 

(Greve, 2017). För barn i behov av särskilt stöd kan det sociala samspelet vara svårare än för barn som 

inte är i behov av stöd. Eftersom barn i behov av särskilt stöd generellt har färre vänner än andra barn 

får de också färre möjligheter att utveckla och delta i det sociala samspelet (Lillvist, 2014). Dock finns 

en mängd värderingar inom vänskapsbegreppet och de utgår ofta från ett normativt vuxenperspektiv. 

Eftersom upplevelser av vänskap kan se olika ut kan normerna om vänskap behöva utmanas (Conn, 

2018). 

  

4.5.2 Vänskapens vikt och förskolans funktion 

Trots att det råder olika meningar om vad vänskap innebär kan vänskapsrelationer förstås som 

betydelsefulla förhållanden för barns utveckling och lärande. Att bli exkluderad från 

vänskapsrelationer som barn kan leda till framtida problem som skolsvårigheter och allvarlig psykisk 

ohälsa (Vedeler, 2009). Att bara få vara med på nåder och accepteras kommer troligen inte upplevas 
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av barnet som genuin vänskap. Men att bara ha en enda genuin vän gör stor skillnad för barnets 

upplevelse (Male, 2014). 
  Förskolan har en viktig uppgift i att hjälpa barn att tidigt etablera vänskapsrelationer (Vedeler, 

2009). Konkreta tillvägagångssätt för detta kan innebära ett genomtänkt syfte med gruppindelningar 

och att vara nära i leken (Engdahl, 2017), tillgång till organiserade lekgrupper (Avestad, 2017), samt 

ett aktivt värnande om den vänskapen pedagogerna ser är på väg att uppstå mellan barnen (Male, 

2014). Enligt Øksnes och Greve (2017) är det vanligt att arbetet med vänskap på förskola istället 

består av vänskapsregler som sätts upp i lokalerna. Dessa regler kräver sociala färdigheter av barnen, 

vilket kanske inte alla behärskar. Således brister förskolor ofta i arbetet med vänskap. Författarna 

skriver vidare att ju mer förskolans verksamhet styrs av lärandemål, desto mindre utrymme för 

vänskapsarbete finns. 
  Det blir svårt att skapa en entydig och enkel definition av begreppet vänskap. De som ingår i 

relationen kan vara de som får avgöra om relationen är präglad av genuin vänskap, en mer generell 

kamratskap eller bara en acceptans. Samtidigt är det av stor vikt att förskolor aktivt arbetar med att 

skapa möjligheter för barnen att kunna ingå i vänskapsrelationer, eftersom vänskap visat sig vara 

betydelsefull ur flera olika perspektiv. En särskild utmaning blir det gällande barn i behov av särskilt 

stöd, vilket visat sig vara en grupp som mer sällan än andra får möjlighet att erfara genuin vänskap. 
  

4.6 Begrepp 

Begreppet vänskap förstås i detta arbete som ett komplext och svårdefinierat begrepp. Ömsesidighet 

kan emellertid förstås som en elementär komponent för att relationen ska kunna klassas som vänskap. 

Hur en relation definieras behöver belysas från olika perspektiv, inte minst utifrån hur personerna i 

relationen upplever den. 
Begreppet barn i behov av särskilt stöd behöver inte vara relaterat till en medicinsk diagnos 

eller funktionsnedsättning. Ett behov av stöd kan vara temporärt eller bestående. Då fokusbarnen 

valdes på premisserna att de skulle väcka frågor hos förskollärarna kan de förstås som barn i behov av 

särskilt stöd. Vissa av dem uppfyllde kriteriet att ha en dokumenterad funktionsnedsättning, andra kan 

förstås som barn i gråzonen. 
I arbetet används även begreppet sociala färdigheter, vilket i förskolans kontext kan förstås som 

de färdigheter ett barn behöver för att kunna etablera vänskapsrelationer och delta i lek med andra 

barn. 
  

4.7 Sammanfattning - Bakgrund 

Förskolan kan förstås som en samhällsinstitution i vilken en majoritet av barnen i Sverige får 

möjlighet att utveckla socialt samspel och lärande. Studier och rapporter visar emellertid att förskolor 

kan ha olika förutsättningar och variera stort i kvaliteten, inte minst för barn i behov av särskilt stöd 

där ett flertal förskolor inte genomför, följer upp och utvärderar insatser för dessa barn. Lek och socialt 

samspel beskrivs i styrdokumenten som elementära komponenter för utveckling och lärande. Utifrån 

litteratur om vänskap beskrivs även vänskapsrelationer i förskolan som viktigt för psykiskt 

välbefinnande. Barn i behov av särskilt stöd kan förstås som en riskgrupp i detta avseende då de 

generellt har svårare att forma vänskapsrelationer än andra barn. Förskolan blir därmed en viktig aktör 

i att skapa förutsättningar för vänskapsrelationer. För att skapa goda förutsättningar för vänskap kan 

systematisk kartläggning fungera som ett lämpligt verktyg. 
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5.Tidigare forskning 
Detta kapitel är uppdelat i tre teman, där samtliga presenterar forskning som berör områdena vänskap 

och vänskapsrelationer för barn i behov av särskilt stöd. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning 

av alla teman. 

  

5.1 Vänskapens magi 

William A. Corsaro, professor i sociologi, har gjort ett flertal studier om förskolebarns 

vänskapsrelationer och kamratkulturer i USA. Corsaro (1988) fann att förskolan är en viktig 

mötesplats för barns sociala utveckling. När barn möts utanför hemmet blir de medvetna om att de kan 

välja sina vänner på ett nytt sätt, utifrån gemensamma intressen. Barnet upptäcker att vänskap handlar 

om att kompromissa och att vara vän tillbaka, detta ställs i kontrast till hemmiljön där barnet inte ställs 

inför samma dilemman. Corsaro fann att barn sällan frivilligt lekte ensamma, utan genom olika 

strategier ständigt försökte ta sig in i leken (Corsaro, 1988). Enligt Corsaro har barn en egen 

vänskapskultur, inspirerad av vuxna förebilder men likväl unik. Denna kultur bör förstås som 

fristående från vuxen vänskapskultur. Förskolan är ofta barns första möte med jämnåriga, där sociala 

färdigheter kan utvecklas som barnen har nytta av hela livet. Studiens resultat visade att andra barn är 

minst lika viktiga aktörer som andra vuxna (Corsaro, 1992). 
Det finns även forskning om barns vänskapsrelationer i svensk förskolekontext. Jonsdottir 

(2007) behandlar vänskap i förskolan i sin avhandling. Studien visar att barnens möjlighet att uppleva 

tillhörighet i gruppen hänger ihop med huruvida de aktivt väljs som lekkamrat av andra barn. 

Jonsdottir skiljer på samhörighet (att välja en vän), tillhörighet (att bli vald) och vänskapsrelation. En 

vänskapsrelation ska, enligt studien, bestå av ett ömsesidigt val mellan två barn. Resultaten visar också 

att möjligheterna för barn att skapa vänskapsrelationer i svensk förskola varierar stort. Skillnaderna 

kan bero på vilken avdelning, även inom samma förskola, som barnet är inskriven på. Pedagogernas 

uppfattning om barnet, samt avdelningens sociala klimat och barnens sociala färdigheter visade sig 

också ha stor betydelse för barnens möjligheter att få vänner. Jonsdottir betonar vikten av förskolans 

ansvar i att skapa miljöer som främjar förutsättningarna för barns vänskapsrelationer. Jonsdottir fann 

även att utåtagerande eller tillbakadraget beteende hos barn var riskfaktorer som försvårade för barnen 

att få vänner. 
    

5.2 Utanförskapets konsekvenser 

I en studie av Frostad och Pijl (2007) som genomfördes i norska grundskolor framkom det att elever i 

behov av särskilt stöd hade färre vänner än andra elever. 20%-25% av eleverna i behov av särskilt stöd 

ingick inte någon social gemenskap. Enligt författarna är det oklart varför vissa elever i behov av 

särskilt stöd lyckas bygga relationer med sina kamrater och andra misslyckas. En del av förklaringen 

beskrivs vara omfattningen av elevernas sociala färdigheter. Frostad och Pijl menar att om 

åldersadekvata sociala färdigheter saknas så uppstår en större risk för exkludering och isolering. 

Eleverna löper därmed större risk att hamna i ensamhet, förlorar möjligheten att lära av andra och att 

få vänner. Det bidrar till sämre självbild, självförtroende, motivation och skolprestation. Vidare 

konstateras att det är svårt för människor att ta sig ur en isolerad position senare i livet. Detta bekräftas 

även i en studie gjord av Petry (2018) som diskuterar hur de subjektiva normer som råder skapar 

skadliga kategorier för elever i behov av särskilt stöd. Dessa ungdomar riskerar att bli mobbade, 

hamna i utanförskap och utveckla självskadebeteende som missbruk och ingå i destruktiva relationer. 
Liknande resultat framkommer i en studie av Bauminger-Zviely och Agam-Ben-Artzi (2014) 

där vikten av vänskapsrelationer för barns välmående lyfts fram samt att avsaknad av vänskap i 

barndomen kan leda till psykisk ohälsa som vuxen. Forskarna har studerat kvalitet i, och betydelse av, 

vänskap mellan förskolebarn med HFASD (High-Functioning Autism Spectrum Disorder) och 

förskolebarn som kategoriserats ha “typisk utveckling”. Studien är gjord i inkluderande förskolor i 

Israel. Även denna studie kom fram till slutsatsen att barn i behov av särskilt stöd hade färre 

vänskapsrelationer än barnen med typiskt utveckling. Samtliga barn visade sig ha roligare i samspel 

och lek med vänner än när de lekte ensamma. 
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Lek i förskola har även studerats av Olausson (2012). Den så kallade fria leken beskrivs ha stor 

plats i svensk förskola och analyseras i studien. Resultaten visar att fri lek kan innehålla hierarkier och 

leda till uteslutning av vissa barn. Den status ett barn erhåller i barngruppen kan, enligt Olausson, bero 

på förutsättningarna barnet har att kommunicera och samspela. Ett barn med många vänner har större 

makt och möjlighet att göra sin röst hörd än ett barn med få vänner eller ingen vän. Hierarkin som kan 

finnas i en barngrupp riskerar att stärkas ytterligare om fri lek inte kombineras med lärarledda 

aktiviteter. I vuxenstyrda aktiviteter kan hierarkin utmanas men i den fria leken väljer barnen själva 

sina lekkamrater, vilket kan leda till exkludering av vissa barn. 

Ytterligare forskning om vänskap och exkludering har utförts av Østviks, Ytterhus och Balandin 

(2018) som har intervjuat elever, lärare och vårdnadshavare. Studien belyser elever som använder 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Resultatet visade att eleverna som använde 

AKK sällan blev valda som vänner och därmed fick färre möjligheter att ingå i social gemenskap. 

Medan de elever som använde AKK upplevde att de ingick i vänskapsrelationer framkom det i 

intervjuer med de andra elever att relationerna kunde beskrivas som ensidiga. Författarna diskuterar 

problematiken i att definiera vänskap när upplevelserna av vänskapen kan ha olika nyanser för olika 

personer. 

Flera forskare har således funnit samma eller liknande resultat; att barn eller elever i behov av 

särskilt stöd ofta exkluderas från vänskapsrelationer. Frostad, Mjaavatn och Pijl (2011) gjorde även en 

uppföljningsstudie, fyra år efter att tidigare nämnda studie publicerats, där samma resultat kunde 

bekräftas igen. Det var vanligt förekommande att eleverna i behov av särskilt stöd inte hade någon vän 

alls. I studien påtalas återigen de negativa konsekvenser eleverna riskerar erfara senare i livet. Vidare 

menar forskarna att de sociala träningsprogram som elever tar del av har inte tillräcklig effekt, 

eftersom eleverna inte får möjligheter att träna sina inlärda färdigheter i en social gemenskap. 

Forskarna fastslår att den sociala träningen behöver börja tidigare än vad den gör idag.  
  

5.3 Tidiga insatser och möjligheter att skapa förutsättningar för 

vänskap. 

Lyckade stödinsatser behöver, enligt Frostad och Pijl (2007), föregås av mer forskning som fokuserar 

på den sociala situationen för elever i behov av särskilt stöd och deras kamraters motiv att välja 

vänner. Lärarnas attityder om hur vänskap prioriteras i klassrummet spelar stor roll ur 

vänskapsperspektivet. Studien visar att förhållandet mellan sociala färdigheter och social status blir 

starkare ju äldre eleverna blir. Därför bör inte interventionen riktas mot att reparera situationen med 

exkluderade elever i skolan, utan snarare att förebygga denna onda cirkel i yngre åldrar. Träningen bör 

börja tidigt, redan i förskolan, och behöver fortsätta i många år för att säkerställa att barnen 

upprätthåller sina sociala färdigheter. 
Social färdighetsträning i förskolan belyses även av Han, Ostrosky och Diamond (2006) som i 

sin studie fann att barn i behov av särskilt stöd ofta väljer barn utan behov av särskilt stöd att leka 

med. Forskarna diskuterar huruvida det kan bero på samhällets normer om vad som är önskvärda 

kontra icke-önskvärda beteenden relaterat till status. Därför är det viktigt att tidigt arbeta med attityder 

och acceptans i barngrupperna. Förskolan beskrivs som en ideal plats för att arbeta med attityder, där 

vuxna aktivt kan skapa situationer som präglas av glädje och gemenskap, som lekgrupper. De menar 

att genom lekgrupperna skapas en förståelse och en acceptans som motarbetar exkludering, där alla får 

en chans att ingå i vänskapsrelationer och att lyckas istället för att misslyckas. 
Att positiva attityder kan skapas genom att arbeta i mindre lekgrupper framkommer även av 

Petrys (2018) studie. Genom lekgrupper kan barn i behov av särskilt stöd och barn utan behov av 

särskilt stöd få erfara gemenskap och positiva upplevelser tillsammans. Studien visar att dessa positiva 

attityder om olikheter tenderar att följa med barnen längre fram i livet. 

En annan framgångsfaktor som beskrivs gällande att skapa förutsättningar för barns 

vänskapsrelationer är pedagogernas förhållningssätt. Buysse, Goldman och Skinners (2003) forskning 

visar att pedagoger ofta låter barn forma sina egna vänskapsrelationer utan att aktivt vara med. De 

benämner detta som en passiv strategi för vänskap där pedagogen inte inser sin betydelse för 

skapandet av barns vänskapsbyggande. Detta kan dock resultera i att vissa barn aldrig blir valda som 

lekkamrater. Studien visar att det är viktigt att använda sig av aktiva strategier för att främja 
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vänskapsbyggandet, där återkommer arbetssättet med små lekgrupper. Detta visade sig även i denna 

studie vara framgångsrikt när det gällde barn i behov av särskilt stöd. 

Tidiga interventioner har också studerats av Meyer och Ostrosky (2016), där forskarna har 

undersökt interventionernas möjlighet att öka vänskapsrelationerna för förskolebarn i behov av särskilt 

stöd. Två olika interventioner testades i studien; den ena var baserad på samarbete och skapande, den 

andra var fokuserad på rollek. I båda interventionerna ingick aktivt vuxenstöd av pedagoger. Resultatet 

visade att interventionen som syftade på lek gav bättre förutsättningar för vänskap än interventionen 

som syftade på skapande. Forskarna drog därmed slutsatsen att förutsättningar för vänskap kan skapas, 

men det krävs mer än att bara dela in barnen i mindre grupper och göra gemensamma aktiviteter med 

dem. Barnen behöver få möjlighet att aktivt öva på sociala färdigheter i vuxenstyrda rolleksinriktade 

interventioner.  

En liknande studie, med liknande resultat har gjorts i polsk förskola. Smogorzewska och 

Szumski (2018) har studerat interventionsprogrammen “I can problem solve (ICPS)” som fokuserar på 

barns samarbete samt “Play Time/Social Time (PT/ST), vilken fokuserar på barns lek. Den insats som 

visade på mest positiva effekter var PT/ST, som fokuserade på lek. I studien användes 

skattningsschemat TIS för att studera utfallet av de olika programmen och påvisade vikten av att 

arbeta med hela barngruppens sociala samspel. 
Effekten och användning av TIS och tidiga lekgrupper har studerats tidigare av Szumski, 

Smogorzewska och Karwowski (2016) i polsk förskola. Interventionerna gav ett positivt utfall och 

visade en förändring från första TIS-skattningen. Det var främst fokusbarnens resultat som visade en 

höjning, men även stödbarnen skattades högre. De barn som befann sig i gråzonen var de som visade 

sig ha störst vinning av interventionsprogrammet. Av detta drar forskarna slutsatsen att alla barn 

gynnas av tidiga interventioner men de som gynnas främst är de som behöver det mest. 
En slutsats som skiljer sig något från studierna ovan är Bauminger-Zviely och Agam-Ben-Artzis 

slutsats. De menar också att tidiga insatser är avgörande för vänskapsbyggande, men lyfter fram att 

social träning i förskolan behöver ha ett tydligt syfte att främja vänskapen snarare än leken i sig. 

Hållbarheten i vänskapsrelationerna lyfts fram som elementär, men för att en vänskap ska bildas och 

bestå behöver även den övas på (Bauminger-Zviely och Agam-Ben-Artzis, 2014). 

 

5.4 Sammanfattning 

Barns vänskapsbyggande är en egen unik företeelse som måste tolkas utifrån sin egna kontext. 

Pedagogers förhållningssätt redogörs genomgående i forskningsöversikten som en essentiell faktor för 

barn i behov av särskilt stöd. Forskningsstudierna visar att barn i behov av särskilt stöd har färre 

vänner än andra barn, att detta leder till negativa konsekvenser senare i livet samt att skolan behöver 

arbeta mer aktivt för att inkludera dessa barn i en social gemenskap. En möjlig åtgärd för att främja 

social inkludering för alla barn är tidiga interventioner fokuserade på lek och sociala färdigheter. 

Dessa bör för bästa effekt ske redan i förskolan. Enligt en av studierna behöver inte bara leken, utan 

även vänskapen i sig, vara ett tydligt syfte för interventionen. Studierna som presenterats är 

internationella och kommer från olika delar av världen. Denna uppsats fokuserar på samma ämne i 

svensk förskola. 

  

6.Teoretiska perspektiv 
De teorier som arbetet tar stöd av är det relationella och kategoriska perspektivet samt 

anknytningsteorin. Utifrån dessa teoretiska perspektiv har kvalitativ innehållsanalys tillämpats, vilket 

redogörs för i uppsatsens metoddel. 

  

6.1 Ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv 

I denna studie tillämpas Emanuelssons (2001) teori om två specialpedagogiska perspektiv; det 

relationella och det kategoriska. Emanuelsson förespråkar det relationella perspektivet, vilket syftar på 

samspelet mellan människor samt mötet mellan människan och miljön. Detta kan ställas mot det 

kategoriska perspektivet där diagnoser kan användas som en förklaringsmodell till barns svårigheter. 
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Enligt Emanuelsson samexisterar dessa, i såväl det specialpedagogiska forskningsfältet som i 

pedagogiska verksamheter. Inom det relationella perspektivet förstås barnets förutsättningar utifrån en 

social och kulturell kontext. Detta innebär att då kontexten är föränderlig kan barnets förutsättningar 

också förändras. Specialpedagogiska insatser som utgår från ett relationellt perspektiv är ofta 

långsiktiga, stora och tidskrävande. Det ställer höga krav på pedagogernas kunskap, 

planeringsförmåga samt ledningens engagemang på såväl lokal- som kommunnivå. Det finns 

begränsningar inom det relationella perspektivet vad gäller förståelsen av de medicinska aspekter som 

finns vid funktionsnedsättningar. Således kan det kategoriska perspektivet inte förkastas. Insatser och 

stöd som är direkt relaterade till en funktionsnedsättning är nödvändiga även inom ett relationellt 

perspektiv (Emanuelsson, 2001). 
I detta arbete innebär det specialpedagogiska synsättet att förskolans verksamhet står i fokus och 

att barnens förutsättningar, såväl utifrån ett kategoriskt som ett relationellt perspektiv, ses som 

påverkbara och föränderliga utifrån pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt. Således blir också 

organisations- och ledningsnivå betydelsefulla parametrar att diskutera, när dessa har stor betydelse för 

pedagogernas förutsättningar att arbeta med vänskap och barn i behov av särskilt stöd. 

  

6.2 Anknytningsteori 

Askland och Sataøen (2003) beskriver anknytningsteorin, vilken behandlar de känslomässiga band 

som uppstår mellan barnet och personerna som har omsorg över barnet. Teorin kan kortfattat beskrivas 

gå ut på att barnet behöver knyta an till en eller flera människor för sin biologiska överlevnad, men 

även för sitt psykiska välbefinnande. Vårdnadshavarna kan utifrån anknytningsteorin förstås som en 

bas, men anknytning är en process som fortsätter hela livet. För förskolebarn blir såväl pedagoger som 

andra barn viktiga anknytningspersoner. 
Anknytning till andra barn beskrivs som betydelsefullt för barns utveckling och blir en grund för 

kommande vänskapsrelationer. Vänskapsrelationer i barndomen beskrivs som livsnödvändiga och 

barn utan vänner kan hamna i en riskzon för psykiska problem senare i livet. Utvecklingen av social 

samvaro under förskoleåren går från anknytning till bekantskap och från bekantskap till ömsesidigt 

präglad vänskap. Grunden för vänskapsbildande i förskolan framställs vara en trygg anknytning till 

barngruppen (Askland & Sataøen, 2003).  
 

7. Metod 
I detta kapitel redovisas vald metod. Vidare redogörs urvalet av informanter, studiens genomförande, 

databearbetning och arbetets reliabilitet, validitet samt trovärdighet och tillförlitlighet. Avslutningsvis 

diskuteras de etiska aspekter som tagits hänsyn till. 

 

7.1 Metodansats 

Arbetet utgår från både kvantitativ och kvalitativ forskningsansats, vilket förklaras mer ingående i 

avsnitten nedan. 

 

7.1.1 Kvantitativ forskningsansats -  skattningsverktyg och enkät 

Den kvantitativa delen av uppsatsen bestod av skattningsschemat TIS-S (se bilaga 1) och tillhörande 

enkät (se bilaga 2). Kvantitativ ansats används när resultatet ska kunna representera en större grupp 

och ses som generaliserande, därför bör antalet informanter vara högt (Lind, 2014). Den kvantitativa 

forskningsansatsen undersöker förekomst och frekvens, det vill säga beskriver hur vanligt eller hur 

ofta förekommande ett fenomen är (Widerberg, 2002). Antalet informanter i denna studie var högre i 

den kvantitativa delen än i den kvalitativa delen. Resultaten från enkäten och TIS-S kunde därmed ses 

som mer generaliserande än resultaten från de intervjuer som gjorts. Utifrån enkäten har uppsatsen 

kunnat undersöka i högre frekvens hur vanligt förekommande det var att barn i behov av särskilt stöd 

ansågs sakna vänner. 



 

 

11 

En fördel med kvantitativa enkätundersökningar är möjligheten att nå ett större geografiskt 

upptagningsområde (Eljertsson, 2014). Genom att använda e-post vid utskick av såväl enkät som 

skattningsverktyget TIS-S har studien fått större geografisk spridning. 
Vid enkätundersökningar uteblir möjligheten att ställa fördjupande följdfrågor för forskaren 

eller att be om förtydliganden för informanten, vilket kan förstås som en av de kvantitativa metodernas 

nackdelar (Eljertsson, 2014). Enkätsvaren i denna uppsats gav kortfattade svar. För att få en djupare 

kunskap om svaren i enkäten samt för att få en inblick i kontexten runt skattningarna som gjorts, 

kompletterades den kvantitativa delen med kvalitativa djupintervjuer. 

 

7.1.2 Kvalitativ forskningsansats - intervjuer 

I den kvalitativa forskningsansatsen är syftet att försöka uppnå en förståelse för företeelser och 

bakomliggande meningar. Det är sedvanligt med olika varianter av observationer och intervjuer 

(Widerberg, 2002). Den kvalitativa forskningsintervjuns mål är att framställa kunskap som konstrueras 

i samspelet mellan informanten och forskaren. Undersökningens ämne tydliggörs för informanten och 

forskaren följer upp informantens svar med följdfrågor. Intervjuer med spontana följdfrågor benämns 

som halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Följdfrågorna syftar till att informanten får specificera 

något som hen tidigare svarat på, för att ge studien en djupare insikt i informantens upplevelser och 

tankar (Kvale & Brinkman, 2014). Forskaren utgår från en intervjuguide med ämnen som ska 

diskuteras, men är flexibel gällande ordningsföljden och lyhörd för vilka följdfrågor som blir relevanta 

att ställa utifrån informantens utsagor (Denscombe, 2016).     

Intervjuerna i denna studie kan beskrivas som halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som syftat 

till att tolka och förstå bakomliggande meningar vad avser såväl skattningsresultat som enkätsvar. 

Halvstrukturerad kvalitativ intervju valdes som en av metoderna i detta arbete på grund av möjligheten 

att ställa anpassade frågor.  
En nackdel med metoden är att intervjupersonen kanske inte är helt sanningsenlig i sina svar 

och svarar det de tror att intervjuaren vill höra. Dessutom kan inte resultaten generaliseras, 

analysarbetets tematisering bygger på tolkningar och är inte mätbara på samma sätt som i en 

kvantitativ forskningsansats (Larsen, 2009). Detta har tagits i beaktning vid arbetet med tematisering 

och tolkning av de transkriberade intervjuerna. 
 

7.1.3 Mixad Metod 

I denna undersökning kombinerades kvantitativ och kvalitativ ansats. Enligt Lieber och Weisner 

(2010) används mixad metod idag inom flera olika forskningsområden. Mixad metod innebär att 

forskaren använder både kvalitativa och kvantitativa metoder för att söka förståelse för sitt 

problemområde. Beslutet att använda mixad metod anses endast vara lämpligt om det finns en stor 

vinning i det. Utmaningarna med mixad metod består ofta i att kunna presentera resultatet på ett 

meningsfullt och trovärdigt sätt. Det har länge funnits en tradition inom vetenskaplig forskning att 

tydligt särskilja kvalitativ från kvantitativ metod, vilket också medfört en utveckling av en skild 

terminologi inom de olika metodansatserna. Vinningarna i att kombinera kan dock vara många. 

Terminologin, de olika språken inom ansatserna, närmar sig allt mer varandra och genom att 

kombinera metoder kan en forskningsstudie få både en bredd och ett djup. Den kvantitativa delen, med 

en större mängd informanter, står för bredden och den kvalitativa delen står för djupet. Nackdelarna 

med kvantitativ forskningsansats kan, genom applicering av mixad metod, kompletteras av fördelarna 

med kvalitativ forskningsansats och vice versa. Genom mixad metod får forskaren således 

förutsättningar att på ett rikt sätt kunna beskriva komplexiteten hos det studerade fenomenet i dess 

naturliga sociala sammanhang (Lieber & Weisner, 2010). 
Ett syfte med mixade metoder är att kunna bygga vidare på fynden som samlats in, via en 

metodansats till en annan. Detta tillför fler dimensioner till studien. När mixad metod tillämpas 

behöver forskaren dock inte lägga samma vikt vid den kvantitativa som vid den kvalitativa delen. Det 

vanligaste är att en av metodansatserna dominerar över den andra (Denscombe, 2016). 
Att använda mixade metoder medför att denna undersökning både fått en bredd och ett djup. I 

den kvantitativa delen har data samlats in från ett större antal informanter, vilket gjort svaren mätbara 
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och möjliga att generalisera. Den kvalitativa delen innehöll färre informanter men gav studien en 

djupare inblick i vad som låg till grund för de mätbara svaren. 

 

7.2 Studiens deltagare/urval 

Studiens informanter bestod av 28 förskollärare från södra Sverige och Mellansverige. Samtliga 

informanter har deltagit i den kvantitativa datainsamlingen, och sex av dessa har deltagit i kvalitativa 

djupintervjuer. I studiens startskede kontaktades 458 förskolechefer via e-post med en förfrågan om 

förskollärares medverkan i denna studie (se bilaga 3). E-postadresserna till kontaktade förskolechefer 

hämtades från respektive kommuns hemsida. Till en början användes endast kommuner tillhörande 

Stockholms län, men eftersom responsen från Stockholm inte var tillräckligt hög kontaktades även 

förskolechefer från andra län. 
I denna studie användes endast förskollärare som informanter. Svensk förskola består dock 

huvudsakligen av två yrkesgrupper; förskollärare och barnskötare. Dessa yrkesgrupper ingår i 

gemensamma arbetslag i förskolan men förskolläraren har det övergripande ansvaret för 

undervisningen som bedrivs (Skolverket, 2017, SKOLFS 2018:50). På grund av förskollärarens 

övergripande ansvar över det pedagogiska uppdraget begränsade sig denna studie till endast 

förskollärare. I arbetet används de generella begreppen pedagoger eller förskolepedagoger när bägge 

yrkeskategorier inom arbetslaget syftas på. 
  

7.2.1 Bortfall 

I arbetets inledande fas hade 38 förskollärare anmält sig som informanter. 10 förskollärare valde dock 

att lämna studien. De förskollärare som valde att lämna studien gjorde detta av olika anledningar. Fyra 

stycken angav tidsbrist och nya arbetsuppgifter som behövde prioriteras. Andra exempel som angavs 

var: sjukdom eller semester hos barnen som skulle observeras, stressig arbetssituation eller sjukdom 

hos kollegor. Vidare orsaker till bortfallet var återkommande missförstånd av instruktionerna som 

gavs eller okända skäl då informanterna slutade svara på e-post. Två av förskollärarna som arbetade 

tillsammans missförstod instruktionerna och gjorde observationerna tillsammans. De räknas därför 

som en informant. Således har studien 27 observationer, men 28 förskollärare.  

Två av informanternas skattningsscheman är inte fulltaliga eftersom den ena hade en ogiltig 

färgkodning under vecka 3 och inte besvarade förfrågningen om hur färgkodningen skulle tolkas. En 

annan informants fokusbarn slutade under perioden och informanten kunde därför inte fullfölja 

observationerna under vecka 3. Dessa två informanternas observationsskattningar för vecka 3 blev 

därför inte medräknade i studien. En av informanterna svarade inte på enkäten, således finns ett 

bortfall och 26 svar. Påminnelser om såväl skattningsscheman som enkät gavs via e-post. Vid uteblivet 

svar efter fyra påminnelser räknades informanterna som bortfall. 

  

7.3 Genomförande 

Förskollärarna och deras chefer fick missivbrev (se bilaga 3 och 4) via e-post som undertecknades och 

skickades tillbaka till oss. Därefter skickades skattningsschemat TIS-S (se bilaga 1) med tillhörande 

instruktioner (se bilaga 5) via e-post till respektive förskollärare. Ifyllda skattningsscheman skickades 

sedan tillbaka till oss. Barnen observerades vid ett flertal tillfällen under första veckan, i ungefär fem 

minuter under en s.k. fri lek-situation där ingen pedagog deltog. Efter varje observation fylldes 

skattningsverktyget TIS-S i. Andra veckan gjordes inga observationer men den tredje veckan 

upprepades proceduren på samma sätt som första veckan. Upprepningen gjordes för att kunna 

identifiera mönster, dra slutsatser och utesluta tillfälliga anledningar. Observationerna utfördes dels på 

de barn som förskollärarna ansåg kunde ha nytta av social färdighetsträning (fokusbarn) och dels på 

barn som förskollärarna ansåg ha åldersadekvata lekfärdigheter (stödbarn).  
Studien avslutandes med en enkät som Siljehag och Westling Allodi (2018) utformat (se bilaga 

2), vilken informanterna fick fylla i angående deras upplevelse av att använda TIS-S samt vissa 

bakgrundsfrågor. I detta arbete distribuerades enkäterna via e-post, vilket gjorde att kostnader uteblev 

samt att enkäten kunde nå ut till förskollärare även utanför Stockholmsområdet. Den ifyllda enkäten 

skickades sedan tillbaka till oss via e-post. 
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  I studien har sex förskollärare intervjuats angående deras tankar och arbetssätt med barn i behov 

av särskilt stöd och området vänskap. Förskollärarna anmälde sitt intresse för att intervjuas i enkäten 

som skickades ut. De fick sedan ett nytt missivbrev skickat till sig där intervjuns syfte presenterades 

samt de etiska riktlinjerna. På alla intervjuer deltog båda uppsatsskribenterna, där en ställde frågorna 

och den andra kunde ta stödanteckningar samt följa upp med eventuella följdfrågor. Alla intervjuer 

spelades in med digital ljudupptagning efter att informanterna gett sitt godkännande och pågick i 

ungefär 45 minuter vardera. Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem i så nära anslutning 

till intervjutillfället som möjligt för att sedan tematiseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Dessa redovisas i resultatdelen. 
  

7.3.1 Pilotintervju 

En pilotstudie syftar till att undersöka datainsamlingsmetoden innan den prövas i praktiken, för att 

kunna göra justeringar efteråt som skulle kunnat ha påverkat studien (Denscombe, 2016). Innan den 

första intervjun genomfördes en pilotintervju för att kontrollera hur frågorna upplevdes. Efter 

pilotintervjun justerades frågornas ordningsföljd för att undvika att informanterna skulle känna att de 

inte kunde leverera ett svar på frågan. Intervjuguiden (se bilaga 6) som användes i detta arbete innehöll 

fyra huvudteman: Vänskap, Urval av fokus- respektive stödbarn, Barn i behov av särskilt stöd samt 

Lek. Ett exempel på en av frågorna som ställdes under temat vänskap var: ”Kan du berätta för oss om 

en situation från förskolan som du menar beskriver vänskap?” som efter pilotintervjun blev 

senarelagd.  

 

7.3.2 Tabell över genomförande 

Tabellen nedan illustrerar arbetets gång från första utskick till genomförande av intervjuer. 

 

  Genomförande Bortfall 

April 2018 458 förskolechefer mailades om 

förfrågan om intresse för deltagande i 

studien. 

22 förskolechefer anmälde intresse till 

att delta i studien. 436 avböjde att 

medverka eller svarade inte på 

förfrågningen.  

Maj-juni 2018 22 missivbrev till förskolechef och 38 

förskollärare skickades ut för underskrift 

samt skickas tillbaka. 

  

Juni 2018 Instruktioner och skattningsverktyg 

skickades ut till 38 förskollärare. TIS-S 

vecka 1 och vecka 3 skickades tillbaka. 

 10 informanter valde att lämna studien. 

Juni-

september 
2018 

Enkät skickades ut. 
Enkät skickades tillbaka. 

 En informant lämnade studien. 

Augusti 

2018 
Åtta informanter kontaktades för 

medverkan för intervju. 
En informant avböjde att medverka i 

intervjun. 

September 

2018 
Pilotintervju genomfördes och frågorna 

ändrade ordning. Sex djupintervjuer 

genomfördes. 
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7.4 Forskningsetiska aspekter 

Nedan redogörs för de forskningsetiska aspekter som tagits hänsyn till under processen med planering, 

datainsamling, analys och presentation av resultat. 
  

7.4.1 God forskningssed vid vetenskapliga studier 

Vid vetenskapliga studier finns flera elementära etiska komponenter som forskaren behöver ta hänsyn 

till. Syftet med studien måste tydligt presenteras för deltagarna. Informanternas integritet behöver 

värnas om, således får inget som kan röja deltagarnas identitet publiceras i studien. Deltagandet ska 

också bygga på frivillighet, informanterna har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

projektet och de behöver inte ange något skäl till detta. De insamlade uppgifterna får endast användas 

till det arbete, projekt eller studie som presenterats för deltagarna. Detta är forskaren skyldig att ge 

deltagarna information om samt se till att deltagarna uppfattat och förstått informationen 

(Vetenskapsrådet, 2017). 
  Deltagarnas integritet i denna studie har skyddats genom att namnen på personer och orter 

utelämnats. Information gällande detta har getts via e-postkontakt till de informanter som anmält 

intresse för deltagande i studien. Där har även skrivits fram om studiens syfte samt att deltagarna när 

som helst har rätt att lämna studien utan att behöva ange skälet. Förskollärarna och deras arbetsgivare 

har gett sitt samtycke till studien genom underskrift av missivbrev (se bilaga 3 och 4). De förskollärare 

som intervjuats i arbetet har även fått information muntligt om arbetets syfte, frivilligheten, 

konfidentialiteten och samtyckesprincipen. Samtliga deltagare och deras arbetsgivare har blivit 

informerade om att studentuppsatsen är kopplat till forskningsprojektet Lek och samspel för alla barn 

vid Stockholms universitet och Specialpedagogiska institutionen. Projektet har etikprövats av 

Stockholms Regionala Etiknämnd, våren 2018. Detta gäller även den enkät som informanterna 

besvarat. 

 

7.4.2 Forskningsetiska aspekter vid kvalitativ intervju 

Vid intervjusituationer måste forskaren bedöma de eventuella konsekvenser som publicering av 

intervjun kan ha för informanten (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna i denna studie har svarat 

i egenskap av professionella, deras arbetsgivare har fått information om, och gett samtycke till, deras 

medverkan och kan även ta del av uppsatsen i sin helhet. Förskollärarna i denna uppsats gjordes därför 

så pass oigenkännbara att de inte ska kunna identifieras, även av de som känner till deras medverkan. 

Detta har tagits i beaktning vid val av citat som publicerats i arbetets resultatdel. Pronomen hen 

används istället för hon eller han, för att ytterligare garantera förskollärarnas konfidentialitet och värna 

deras integritet. Efter genomförda intervjuer blev förskollärarna också erbjudna att ta del av den 

transkriberade intervjun för godkännande. Samtliga förskollärare godkände intervjuerna. 
En annan etisk aspekt att ta hänsyn till är den så kallade intervjuareffekten. Intervjuareffekten 

innebär att informanten svarar olika på frågan beroende på vem det är som ställer frågan. Intervjuarens 

personliga identitet kan avgöra hur informanten väljer att svara utifrån intervjuarens etnicitet, kön och 

ålder. Det kan förekomma att informantens svar beror på vad den tror intervjuaren vill höra och att 

svaren anpassas därefter i en tro om att svara ”rätt” (Denscombe, 2016) Dessutom finns det en risk att 

de som intervjuar identifierar sig med informanterna, förlorar den professionella distansen och 

rapporterar resultatet ur intervjupersonens synvinkel utan analys ur flera perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Denna risk har tagits i beaktning under arbetets process. Då bägge uppsatsskrivare 

har yrkesbakgrund inom förskola har vi varit medvetna om, och reflekterat över, risken att för starkt 

identifiera oss med intervjupersonerna. 

Vid kvalitativa forskningsintervjuer är det betydelsefullt att forskaren har bred kunskap om 

informantens fält och det aktuella ämnet. Detta för att kunna ställa relevanta följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Att intervjuperson och intervjuare har samma yrkeserfarenheter behövde således 

inte bara innebära etiska dilemman, utan kunde även ses som en tillgång. 
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7.5 Metodanalys 

 

7.5.1 Innehållsanalys 

I uppsatsen har innehållsanalys använts i tolkningsarbetet av studiens kvalitativa data. 
Syftet med en kvalitativ innehållsanalys är att identifiera samband, mönster samt likheter och 

skillnader som framträder. Efter datainsamling kodas texterna för att sedan delas upp i olika teman. 

Materialet sorteras i de teman som framträtt och granskas djupare för att slutligen jämföras med 

relevant forskning och teorier, på så vis kan ny kunskap formuleras (Larsen, 2009). 

 I analysarbetet har transkriberingar av intervjuer samt de kvalitativa delarna av enkäten 

bearbetats noga, mönster har urskilts och kodats. Därefter har dessa tolkats och delats upp i olika 

teman. Mönstren och teman presenteras under avsnittet Resultat, dessa ställs sedan mot tidigare 

forskning i uppsatsens diskussionsdel. 

 

7.5.2 Databearbetning 

Resultatet av de sammanställda skattningarna från TIS-S matades in i analysverktygen SPSS av 

handledare Mina Sedem och senare i Microsoft Excel av uppsatsskrivarna. Genom dessa 

analysverktyg kunde mönster utläsas som verkade gälla generellt för de flesta stödbarn och fokusbarn. 

Då enkäten innehöll både kvantitativa och kvalitativa inslag har olika databearbetningsmetoder 

tillämpats. De kvantitativa delarna av enkäten har sammanställts i Microsoft Excel. Samtliga resultat 

redovisas i studiens resultatdel. 
Tabellen nedanför illustrerar exempel på hur delar av enkäten tematiserats kvalitativt utifrån 

innehållsanalys. 

 

 

Enkätsvar Mönster Kod Tolkning Tema 

Jag tyckte att TIS-S var ett 

bra observationsverktyg. 

Det framgick tydligt vad 

man skulle titta efter vilket 

jag uppskattar. Att 

observationens tid inte var 

lång gjorde att den var 

enkel att genomföra 

(Informant 3, 2018-09-11). 

Beskriven tydlighet i 

observationsfrågorna. 

 

Tidseffektivitet. 

 

 Positiv upplevelse. 

 

 

Inga negativa 

invändningar kring TIS-

S. 

 

 

Förskollärarnas 

upplevelse av 

TIS-S. 

 

Det var delvis konkreta 

saker att observera, som 

exempelvis hur många 

gånger barnet ler mot 

kompisarna, ger respons, 

dela med sig, klarar 

turtagning osv. Var dock 

mera svårbestämt att skatta 

huruvida barnen samtalade 

adekvat, varierade sociala 

beteende adekvat osv, det 

känns som det kan tolkas 

väldigt olika. (Informant 

22, 2018-06-20). 

Beskriven tydlighet i 

observationsfrågorna. 

 

Upplevelse av 

konkreta frågor. 

 

 

Informanten 

upplevde det mer 

svårbestämt och 

abstrakt vid frågor 

som innehöll 

begreppet adekvat. 

 

 

Positiv upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

Negativ upplevelse.    

Vissa invändningar kring 

TIS-S 

Förskollärarnas 

upplevelse av 

TIS-S. 
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Jag gillar inte material som 

TIS-S när man bedömer 

barn och fyller i siffror. Det 

behövs mer information för 

att dokumentera. Allt som 

finns i kontexten spelar roll 

och inte bara försöka förstå 

barnet utifrån ett beteende, 

utan man måste också tolka 

sammanhanget (Informant 

1, 2018-05-29). 

Upplevelse av TIS-S 

som ett ofullständigt 

bedömningsmaterial 

av det enskilda 

barnet. 

 

Upplevelse av att 

observationerna ej 

tog hänsyn till social 

kontext. 

 

Negativ upplevelse. 

Negativt inställd till 

TIS-S. 

Förskollärarnas 

upplevelse av 

TIS-S. 

 
Intervjuerna har tolkats utifrån kvalitativ innehållsanalys där fem övergripande teman urskilts. Nedan 

redovisas exempel på hur tematiseringen av intervjusvaren har gått till. Samtliga transkriberingar har 

lästs igenom ett flertal gånger och sedan tematiseras efter innehåll. 
  

Intervjucitat Mönster  Kod Tolkning Tema 

Vi brukade försöka lyfta bra 

saker inför andra barn ( … ) 

vi tänkte vi behöver höja 

värdet inför andra barn 

(Personlig kommunikation, 

Informant 2, 2018-09-11). 
 

Upplevd påverkan 

av andra barns 

uppfattningar. 

 

Upplevelse av att 

höja statusen 

genom att verbalt 

förmedla barnets 

styrkor. 

 

Skapa möjlighet 

till samspel genom 

höjd status. 

 

Tillförande Höja barnets värde - 

tillföra något. 

 

Tillförande som 

pedagogisk strategi. 

 

Statushöjande 

förhållningssätt 
  

Att man ger speciella 

extrauppgifter, att hen får 

lägga upp mat eller får 

liksom extra uppdrag att 

kännas sig lite extra utvald. 

Och det märker man att de 

andra barnen tycker är 

spännande (Personlig 

kommunikation, Informant 

18, 2018-09-26). 

Upplevd påverkan 

av andra barns 

uppfattningar. 

 

Upplevelse av att 

höja statusen 

genom att tilldela 

barnet attraktiva 

uppgifter. 

 

Skapa möjlighet 

till samspel genom 

höjd status. 

 

Tillförande Höja barnets värde 

- tillföra något. 

 

Tillförande som 

pedagogisk strategi. 

 

Statushöjande 

förhållningssätt 
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Jag tycker att det är väldigt 

viktigt att barnet inte blir 

svartmålat vilket lätt kan ske 

i en barngrupp att det liksom 

skylls tillslut på det här 

barnet, när det händer 

någonting (Personlig 

kommunikation, Informant 

3, 2018-09-28).  

Upplevd påverkan 

av andra barns 

uppfattningar. 

 

Undvika verbala 

tillsägelser – 

upplevelse av att 

undvika ytterligare 

sänkt status i 

gruppen. 

 

Undvikande Undvika att sänka 

barnets värde och 

status. 

 

Undvikande som 

pedagogisk strategi. 

Statushöjande 

förhållningssätt 
 

 

7.6 Validitet, Reliabilitet samt Trovärdighet och Tillförlitlighet 

Då studiens datainsamling bestod av både kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser, stärktes 

både validiteten och reliabiliteten i arbetet. 
  Validitet i en kvantitativ studie syftar till studiens giltighet, noggrannhet och handlar om 

lämplighet av metodval och frågekonstruktion. I enkätundersökningar kan det ibland användas så 

kallade kontrollfrågor. Kontrollfrågor syftar till att få syn på huruvida informanterna uppfattar 

frågorna likadant (Denscombe, 2016). I denna studie hade varken skattningsschemat eller enkäterna 

någon kontrollfråga, därmed sänktes validiteten på den kvantitativa delen arbetet. Genom att studien 

hade ett högt antal informanter blev svaren mer generella och slutsatserna blev mer trovärdiga, vilket 

gav studien en högre validitet. 
Reliabiliteten innebär att datainsamlingsmetoden skulle gå att genomföra av någon annan men 

att svaret skulle bli det samma ändå (Denscombe, 2016). Eftersom enkäten och skattningsmaterialet i 

detta arbete skickades genom e-post hade svaren troligtvis varit desamma om det hade varit en annan 

avsändare, således blev reliabiliteten hög. 
  Trovärdigheten i den kvalitativa datainsamlingen innebär exempelvis att frågorna justeras under 

intervjuns gång för att kunna besvara frågeställningen samt att frågorna anpassas efter informants 

tidigare svar. Begreppet reliabilitet används sällan vid granskning av kvalitativa studier, istället talas 

det om tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär intervjuns noggrannhet samt hur analys och tolkning 

gjorts och redovisats. Det är dock svårt att veta om andra forskare skulle få samma svar om de ställde 

samma frågor då intervjun är situations- och kontextbunden (Larsen, 2009). I studiens kvalitativa del 

är trovärdigheten hög, dels då en pilotintervju genomfördes och justeringar gjordes. Dels då 

informanterna fick ge en djupare syn på det som framkom i studiens kvantitativa del. Med hjälp av 

intervjuguiden kunde det säkerhetsställas att frågor som rörde studiens syfte besvarades. 

Tillförlitligheten blev lägre, eftersom varje intervju uppstår i ett personligt möte, i en kontext som inte 

går att återskapa av någon annan forskare. Informanterna utryckte sig emellertid lika och vissa teman 

kunde urskiljas under flera intervjuer. 

  

8. Resultat 
Resultatet är indelat i tre delar. Den första behandlar förskollärarnas skattningar utifrån TIS-S och 

presenterar även den avgränsning som gjorts utifrån resultaten. Den andra delen behandlar enkätsvaren 

och den tredje delen innehåller tematisering utifrån intervjuerna. Resultatdelen avslutas med en 

sammanfattning och en avslutande reflektion. 

 

8.1 TIS-S 

Nedan visas en sammanställning av samtliga observationer som gjordes med skattningsverktyget TIS-

S. Tabellerna visar förskollärarnas skattningar av fokusbarnen (barnen som väckte frågor) respektive 

stödbarnen (lekstarka barn), vecka 1 respektive vecka 3. Förskollärarna gjorde 3–4 observationer per 
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vecka av fokusbarnet och lika många av stödbarnet. Totalt under vecka 1 och vecka 3 gjordes således 

12–16 observationer per förskollärare.  

 Tabellernas resultat visar tydligt att fokusbarnen skattades lägre än stödbarnen inom samtliga 

områden. Stödbarnens skattningar (tabell 2 och 4), visar ett mer jämnt resultat än fokusbarnens 

skattningar (tabell 1 och 3). Fokusbarnens skattningar ökade marginellt under vecka 3 (tabell 3) 

jämfört med vecka 1 (tabell 1). 

 
Tabell 1 

Respondenter: Fokusbarn vecka 1 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Samtalar adekvat 27 1 5 2,70 1,137 

Klarar turtagning 27 1 5 2,41 1,083 

Leker i samarbete med andra 27 1 5 2,59 1,185 

Varierar sitt sociala beteende 27 1 4 2,37 ,884 

Uthållig i lek 27 1 5 2,48 1,369 

Spontan respons till andra 27 1 5 2,78 1,086 

Verkar ha roligt 27 2 5 3,41 ,888 

Kamraterna verkar ha roligt 27 1 5 2,85 ,989 

Håller igång samspel 27 1 5 2,41 1,083 

Kamrater letar upp barnet 27 1 4 1,96 ,808 

Adekvat socialt beteende 27 1 4 2,30 ,869 

Kommer in i leken utan att störa 26 1 4 2,23 ,951 

Föreslår nya lekidéer 27 1 5 2,30 1,137 

Ler mot kamrater 27 1 5 2,52 ,975 

Delar med sig 27 1 4 2,33 1,000 

Engagemang i lek och samspel 27 1 5 3,00 1,330 

Valid N (listwise) 26     

 

Tabell 2 

Respondenter: Stödbarn vecka 1 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Samtalar adekvat 27 2 5 4,48 ,802 

Klarar turtagning 27 3 5 4,33 ,679 

Leker i samarbete med andra 27 4 5 4,56 ,506 

Varierar sitt sociala beteende 27 3 5 4,48 ,753 

Uthållig i lek 27 3 5 4,59 ,572 

Spontan respons till andra 27 3 5 4,74 ,526 

Verkar ha roligt 27 3 5 4,67 ,555 

Kamraterna verkar ha roligt 27 4 5 4,56 ,506 

Håller igång samspel 27 3 5 4,56 ,698 

Kamrater letar upp barnet 27 3 5 4,30 ,609 

Adekvat socialt beteende 27 3 5 4,59 ,636 

Kommer in i leken utan att störa 27 3 5 4,67 ,555 

Föreslår nya lekidéer 27 2 5 4,22 ,934 

Ler mot kamrater 27 3 5 4,30 ,775 

Delar med sig 27 3 5 4,00 ,679 

Engagemang i lek och samspel 27 3 5 4,63 ,629 

Valid N (listwise) 27     
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Tabell 3 

Respondenter: Fokusbarn vecka 3 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Samtalar adekvat 25 1 5 2,72 1,137 

Klarar turtagning 25 1 5 2,92 ,909 

Leker i samarbete med andra 25 2 5 2,96 ,935 

Varierar sitt sociala beteende 25 1 4 2,48 ,823 

Uthållig i lek 25 1 5 2,68 1,180 

Spontan respons till andra 25 1 4 2,92 ,862 

Verkar ha roligt 25 2 5 3,64 ,952 

Kamraterna verkar ha roligt 25 2 5 3,24 ,926 

Håller igång samspel 25 1 4 2,72 ,792 

Kamrater letar upp barnet 25 1 4 2,28 ,843 

Adekvat socialt beteende 25 1 4 2,32 ,802 

Kommer in i leken utan att störa 24 1 5 2,75 ,897 

Föreslår nya lekidéer 25 1 4 2,48 1,122 

Ler mot kamrater 25 1 4 2,72 ,737 

Delar med sig 25 1 5 2,52 1,005 

Engagemang i lek och samspel 25 1 5 3,16 1,248 

Valid N (listwise) 24     

 

Tabell 4 

Respondenter: Stödbarn vecka 3 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Samtalar adekvat 26 2 5 4,58 ,809 

Klarar turtagning 26 3 5 4,15 ,732 

Leker i samarbete med andra 26 3 5 4,54 ,647 

Varierar sitt sociala beteende 26 3 5 4,46 ,761 

Uthållig i lek 26 2 5 4,31 ,736 

Spontan respons till andra 26 3 5 4,46 ,582 

Verkar ha roligt 26 3 5 4,65 ,562 

Kamraterna verkar ha roligt 26 3 5 4,46 ,582 

Håller igång samspel 26 3 5 4,42 ,703 

Kamrater letar upp barnet 26 2 5 4,15 ,925 

Adekvat socialt beteende 26 3 5 4,62 ,637 

Kommer in i leken utan att störa 26 3 5 4,42 ,578 

Föreslår nya lekidéer 26 3 5 4,12 ,909 

Ler mot kamrater 25 2 5 4,16 ,850 

Delar med sig 26 2 5 3,81 ,694 

Engagemang i lek och samspel 26 2 5 4,65 ,745 

Valid N (listwise) 25     

 

 

8.1.1 Avgränsning utifrån TIS-S resultat 

I denna uppsats fokuseras särskilt på fyra av de 16 områden som TIS-S behandlar. Dessa valdes ut då de visat 

sig vara områden där fokusbarnen skattats högst respektive lägst. De fyra områden som valts ut är: Barnet 

varierar sitt sociala beteende på ett adekvat sätt, Barnet verkar ha roligt, Kamraterna letar upp barnet för att 

leka tillsammans samt Barnet är engagerat i lekaktiviteter där socialt samspel kan uppstå. De två områden 

fokusbarnen skattades högst på var om de verkade ha roligt samt om de var engagerade i lekaktiviteter. 

Områdena som rörde det sociala beteendet och kamraternas uppmärksamhet var de områden som 

fokusbarnen skattades lägst inom. 
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                      Figur 1 

 
 
Stapeldiagrammet (figur 1) visar skillnaden mellan hur fokusbarnen och stödbarnen skattades. 

Stödbarnen skattades relativt jämnt mellan vecka 1 och 3. Fokusbarnens skattningar höjdes något den 

senare veckan, men visade sig ändå vara betydligt lägre än stödbarnens inom samtliga områden. 

Två områden stack ut tydligast; Kamraterna letar upp barnet för att leka tillsammans där 

fokusbarnens totala medelvärde var två (M=2), medan stödbarnens var fyra (M=4). Stapeldiagrammet 

illustrerar den stora skillnaden mellan barnen. Detta var också det område där fokusbarnen i 

genomsnitt skattades allra lägst. Det andra området som stack ut var Barnet verkar ha roligt, vilket var 

det område där fokusbarnen skattades högst. Trots det fanns, som syns i diagrammet, fortfarande en 

markant skillnad i jämförelse med stödbarnen. 
 

8.1.2 Sammanfattning - Resultat av TIS-S 

Grovt tolkat kan man säga att fokusbarnen visade engagemang i leksituationer och upplevdes ha roligt, 

men visade på svårigheter i sitt sociala beteende och kamraterna sökte inte upp dem för lek. Detta låg 

till grund för studiens profilområde och fanns också i åtanke när intervjuguiden skapades. 

 

8.2 Enkätresultat  

Studiens enkätresultat redovisas utifrån fyra teman; Förskollärarnas uppfattning av TIS-S, 

Förutsättningar, Om fokusbarn och stödbarn samt Vänskap. Då enkäten var omfattande och innehöll 

många öppna frågor har den till stor del analyserats kvalitativt. 
  

8.2.1 Förskollärarnas upplevelse av TIS-S 

Här redogörs för resultat kring hur informanterna upplevde användningen av TIS-S enligt enkäten. 

Bortfallet på hela enkäten var en informant, således har 26 av 27 informanter besvarat enkäten. Nedan 

visas en tabell i vilken informanternas uppfattning kring användandet av TIS-S redovisas. Kvalitativ 

tematisering har gjorts utifrån huruvida svaren tolkats som positiva, negativa eller delvis positiva och 

delvis negativa. 
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Tabell 5 

Frågor Inga negativa 

invändningar 

kring TIS-S 

Vissa 

invändningar 

kring TIS-S 

Negativt 

inställd till TIS-

S 

Totalt antal 

svar 

Bortfall 

Erfarenhet och 

intryck 

63% 

N = 15 

33% 

N = 8 

4% 

N = 1 

24 3 

Vad behöver 

utvecklas? 

47% 

N = 8 

47% 

N = 8 

6% 

N = 1 

17 9 

Övriga 

synpunkter 

69% 

N = 9 

23% 

N = 3 

8% 

N = 1 

13 13 

 
En majoritet av informanterna uttryckte en positiv upplevelse av att använda TIS-S vad gäller den 

generella erfarenheten och intrycket. Användbarheten skattades också utifrån specifika områden; 

observation av barns samspel, identifiera barns styrkor och skatta behov av särskilt stöd samt huruvida 

skattningarna stämde överens med förskollärarnas tidigare uppfattning. TIS-S upplevdes vara 

användbart inom dessa områden.  
Att skatta barnets behov av stöd var dock ett område där förskollärarna i större utsträckning 

valde “Till viss del användbart”, snarare än “I hög grad användbart”. På frågan Vad visar 

skattningarna du genomfört med TIS-S enligt din uppfattning, som var en flervalsfråga, svarade 

majoriteten Vad som behöver utvecklas utifrån barnets behov. 

Angående tidsåtgång var variationen stor, men det vanligaste var en uppskattning på över två 

timmar totalt under vecka 1 och 3. 
  

8.2.2 Förutsättningar 

I detta avsnitt redovisas bakgrundsfrågorna från enkäten, de kan tolkas beskriva vilka förutsättningar 

förskollärarna arbetade utifrån. 
Ålderssammansättningen på avdelningarna såg olika ut men vanligast förekommande var 

gruppsammansättningar med åldrarna 3–5 år. Antal avdelningar skilde sig åt mellan 2–7 per förskola. 

Den vanligast förekommande arbetslagskonstellationen bestod av ungefär tre pedagoger. Angående 

utbildningsnivå hos dessa bestod arbetslagen oftast av en förskollärare och två barnskötare. Det var 

inte heller ovanligt att en personal per arbetslag saknade pedagogisk utbildning. 
Barnantalet per avdelning visade på en spridning mellan 15–32 barn. Personaltätheten räknades 

ut och skilde sig mellan 8,7 barn per pedagog och 2,6 barn per pedagog. 

Några öppna frågor i enkäten berörde hur ofta pedagogerna hade möjlighet att dela in barnen i 

mindre grupper, huruvida de hade tillgång till handledning samt hur ofta de hade gemensam reflektion. 

Då dessa frågor hade öppna svarsalternativ har de 26 informanterna svarat på olika sätt. Vissa 

informanter beskrev en målsättning på ett visst antal timmar per dag eller vecka, som i realiteten inte 

var möjlig att utföra. Andra informanter beskrev att de regelbundet hade möjlighet till uppdelning, 

handledning och reflektion men även där skilde sig kvantiteten i tid stort. Enkäten visade på svar 

under samtliga kategorier från “aldrig” till “dagligen”. 

 

8.2.3 Om fokusbarn och stödbarn 

Angående barn i behov av särskilt stöd visade svaren att informanterna kan ha förstått begreppet olika, 

antingen som synonymt med funktionsnedsättning som en förskollärare uttryckte; ”Det finns drygt 5 

vi vet av som skulle kunna räknas som funktionsnedsättning men ingen är utredd” (Informant 23, 

2017-06-29). Det fanns också beskrivningar som visade på en mer generell beskrivning av behoven: 

”Stöd vid övergångar och konflikthantering” (Informant 2, 2018-09-03). Av etiska skäl, med 

hänvisning till konfidentialitetskravet, skriver vi inte ut detaljer kring vilka behov som beskrivits. 

Antalet barn i behov av särskilt stöd på varje avdelning varierade mellan 0–5 barn, men endast 7 av 26 

förskollärare bedömde att de hade barn i behov av särskilt stöd på sin avdelning.  

Enkätsvaren visade att det vanligaste urvalet av fokusbarn var en fyraårig pojke, utan 

funktionsnedsättning med svenska som modersmål. Fokusbarnen hade dock mer ofta än stödbarnen 
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annat modersmål än svenska. Stödbarnen hade en mer jämn variation över könen, nästan lika många 

pojkar som flickor, med svenska som dominerande modersmål. Den vanligaste åldern på stödbarnen 

var också 4 år och ingen av stödbarnen hade en dokumenterad funktionsnedsättning. 
Ingen av stödbarnen hade tilläggsbelopp eller resurs. En majoritet av fokusbarnen saknade 

tilläggsbelopp, endast tre av 26 fokusbarn hade i nuläget resurs av något slag. Tre av fokusbarnen 

beskrevs också ha en funktionsnedsättning. Relationen mellan funktionsnedsättning och tilläggsbelopp 

såg olika ut utifrån informanternas svar. Tabell 6 visar de fokusbarn som beskrivits ha en 

funktionsnedsättning och/eller tilläggsbelopp. 

 
Tabell 6 

Barn med: Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 Barn 5 

Funktionsnedsättning? Ja Ja Ja Nej Vet ej 

Resurs/Tilläggsbelopp? Ja Nej Nej Ja  Ja 

 

 

8.2.4 Vänskap 

På frågan om stödbarnet hade vänner svarade samtliga 27 förskollärare “ja”. En majoritet (16 

förskollärare) svarade att även fokusbarnet hade vänner. Sju svarade dock att fokusbarnet saknade 

vänner och två förskollärare valde svarsalternativet “vet ej”. 
Frågan “Anser du att fokusbarnet har vänner?” hade inget öppet fält för kommentarer, men fem 

förskollärare skrev ändå dit en tilläggskommentar på just denna fråga. Kommentarerna innehöll en 

slags förklaring till svaren. En förskollärare skrev: “Ja men de tröttnar ibland då hen har svårt för det 

sociala spelet” (Informant 19, 2018-09-04). En annan uttryckte: “Ja, om hen vill” (Informant 4, 2018-

06-26). Ingen av förskollärarna kommenterade sitt svar om huruvida stödbarnet hade vänner eller ej. 
 

8.2.5 Sammanfattning - enkätresultat 

Förskollärarnas beskrivningar av att använda skattningsverktyget TIS-S kan generellt beskrivas som 

positiva. Antal avdelningar samt antal pedagoger och barn per avdelning visade på en stor variation. 

Möjlighet till gemensam reflektion, att få handledning samt att kunna dela barngruppen i mindre 

konstellationer under dagen varierade stort från förskola till förskola. 
Vad gäller begreppet barn i behov av särskilt stöd kunde olika tolkningar urskiljas av 

förskollärarnas beskrivningar. Tre av 26 fokusbarn hade en dokumenterad funktionsnedsättning och 

endast ett av de tre barnen hade stöd i form av tilläggsbelopp eller resurs. Ingen av stödbarnen hade 

dokumenterad funktionsnedsättning eller tilläggsbelopp. Samtliga stödbarn beskrevs av förskollärarna 

ha vänner på förskolan, likaså en majoritet av fokusbarnen. Dock svarade sju förskollärare att 

fokusbarnen saknade vänner och två svarade att de inte visste huruvida fokusbarnet hade vänner. 

 

8.3 Intervjuer 

Sex förskollärare har intervjuats med fokus på de områden som valdes ut från TIS-S; socialt beteende, 

ha roligt, kamrater och engagemang. Intervjuerna har genererat i fem teman; Problematik i 

relationsbyggandet, Statushöjande förhållningssätt, Värdegrund och kompisregler, Den fria leken och 

den styrda aktiviteten samt Organisationens förutsättningar. Dessa redovisas här nedan.  
Samtliga intervjupersoner valde fokusbarn som inte hade dokumenterad funktionsnedsättning 

men väckte frågor hos förskollärarna. Gemensamt för fokusbarnen var att de var pojkar samt att de 

behövde stöd i det sociala samspelet med andra barn. Behovet av stöd uttryckte sig på olika sätt, enligt 

förskollärarna. Några barn beskrevs som utåtagerande gentemot kamraterna, andra hade problem med 

att få tillträde till gemensam lek och beskrevs sakna sociala färdigheter. Bland stödbarnen fanns både 

flickor och pojkar, de beskrevs alla i positiva termer som lekstarka, glada barn med en förmåga att 

variera och anpassa sitt sociala samspel.  

En skillnad som framkom i intervjuerna var förskollärarnas uppfattning om vad begreppet barn 

i behov av särskilt stöd kunde innebära. Förskollärarna var överens om att behovet av särskilt stöd inte 
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behövde vara kopplat till en funktionsnedsättning. Några av förskollärarna likställde emellertid 

begreppet med huruvida arbetslaget sökt tilläggsbelopp för barnet eller inte.  

 

 

8.3.1 Problematik i relationsbyggandet 

På frågan om stödbarnet hade vänner svarade alla förskollärare ja. Likaså på frågan om fokusbarnet 

hade vänner, men där gjordes olika tillägg till svaren. Dessa tillägg kunde delas upp i tre mönster. Ett 

mönster kunde förstås som grupporienterat, där förskollärarna diskuterade relationen mellan barnet 

och resten av barngruppen. Fokusbarnet kunde beskrivas ha tillhörighet till gruppen men sakna en nära 

vän. Det andra var ett mönster som präglades av en slags osäkerhet, där en förskollärare uttryckte en 

misstanke om utanförskap. En annan uttryckte sig: 

Ja, det där är så svår fråga tycker jag. På ett sätt ja, eftersom hen delar samma hobby som många av 
barnen ( … ) Sen den här andra sortens vänskap, där man kanske förlitar sig mer på den andra och 
delger ännu djupare sina känslor och tankar. Den sortens vänskap har jag inte sett med något annat 
barn hittills (Informant 25, 2018-09-26).  

 
Ytterligare ett mönster som trädde fram inom området vänskap var att barnet bara hade en vän, eller 

ett barn den tydde sig till och inte kunde samspela med andra eller fler barn samtidigt. I ett fall 

beskrevs det som en bästa-kompis-relation: ”De uttrycker också att vi är bästa kompisar och så gör de 

någonting som de kanske inte får göra. Då frågar man varför och de svarar för vi är bästa kompisar” 

(Personlig kommunikation, Informant 26, 2018-09-11). 
Tilläggen som gjordes beskrev, trots att svaret var ja, problem i relationerna där 

samspelssvårigheterna försvårade vänskapsbyggandet för fokusbarnen. Förskollärarna uttryckte att de 

ansåg vänskap vara viktigt för barn i behov av särskilt stöd och att inget barn egentligen ville vara 

ensam.  
  

8.3.2 Ett statushöjande förhållningssätt  

På frågor om arbetet med barns vänskapsrelationer gav förskollärarna svar som kan förstås som ett 

statushöjande förhållningssätt, vilket kontinuerligt pågick i arbetslagen. Arbetssättet som beskrevs 

hade inte som huvudsakligt syfte att främja enskilda relationer, utan mer att höja barnets status i 

förhållande till hela barngruppen. En likhet som framkom under intervjuerna var att förskollärarna 

beskrev vikten av att aktivt arbeta med att stärka barn som ofta får mycket tillsägelser genom att höja 

deras värde i gruppen. Här kunde två olika mönster urskiljas i form av två strategier, där den ena 

syftade till att tillföra och den andra syftade till att undvika.  

Den tillförande strategin beskrevs handla om att antingen ge barnet små attraktiva uppgifter 

eller att uppmärksamma positiva saker barnet gör tydligt inför hela barngruppen. 

Det är väl en sån allmän grej vi har kan man väl säga, när det är någon som vi behöver jobba med, 
lovebomba eller nåt sånt där. Ofta använder vi ju det på barn som det blir mycket negativt runt. 
(Personlig kommunikation, Informant 2, 2018-09-11). 

 
Den undvikande strategin kunde röra sig om att inte ytterligare sänka barnets status genom exempelvis 

att låta bli att använda barnets namn för ofta i negativ bemärkelse eller att i förebyggande syfte avleda 

barnet från aktiviteter där konflikter kan uppstå: 

Det man som personal måste tänka på mycket att inte kanske använda hens namn för mycket, eller att 
försöka att ta bort hen, för att det blir ju väldigt så i en grupp annars att de andra barnen gärna skyller 
på det här barnet (Personlig kommunikation, Informant 20, 2018-09-13). 

 
Bägge strategier var något förskollärarna beskrev genomsyrade deras vardagliga arbetssätt med 

vänskap. Det handlade således mer om att påverka de andra barnens uppfattning om fokusbarnet, än 

om att aktivt skapa situationer för att främja vänskapsrelationer mellan barn. 
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8.3.3 Värdegrund och kompisregler 

Att arbeta med vänskap beskrevs av förskollärarna som grundläggande. En förskollärare berättade att 

de alltid startar upp höstterminen med “kompistema”. En annan beskrev att de precis börjat ha vänskap 

som tema då det fanns ett behov av att “backa bandet” eftersom det uppstod många konflikter i 

barngruppen: 

Vi har faktiskt börjat med vänskapstema nu ( … ) Vi har känt att vi vill gå tillbaka till liksom grundliga 
saker. Vi började med hösttema och träd, äpplen och så. Men så kände vi mitt uppe i allt att vi ville 
gå tillbaka till grundliga värderingar (Personlig kommunikation, Informant 18, 2018-09-26). 

 
Det framkom olika arbetssätt som beskrevs vara grundläggande och gynna vänskapsbyggande. En 

förskollärare berättade om ett konkret och visuellt värdegrundsverktyg, i vilken barnen var med och 

satte upp regler för hur man är bra kompis mot varandra. Detta beskrevs hållas levande hela tiden på 

avdelningen och var en del av värdegrundsarbetet. Reglerna som sattes upp av barnen behandlade 

sociala färdigheter i leksituationer, som hur barnen ville bli tröstade och hur de ville att kamraterna 

skulle behandla varandra i leken. Detta mönster återkom hos förskollärarna, men på olika sätt. Några 

berättade om arbete med filmer och böcker som hade vänskapstema. Dessa samtalades om i samlingar 

med barnen och samtalen rörde sig också kring regler om sociala färdigheter. En förskollärare beskrev 

grupplekar som en framgångsrik strategi: “Vi jobbar med gruppsammansättning, alltså gruppstärkande 

övningar kan man väl kalla det (...) Sen kör vi miniröris med som återkommande väldigt ofta för att 

dra in alla i det” (Personlig kommunikation, Informant 26, 2018-09-11). 

Den gemensamma faktorn var att vänskapsarbetet ofta förekom i någon form av samling. 

Arbetet beskrevs också som något man behövde gå tillbaka till när gruppen upplevdes rörig och 

behövdes arbetas ihop. Att vara nära fokusbarnen i leken beskrevs generellt av förskollärarna som en 

önskvärd och ofta framgångsrik strategi. Några av förskollärarna betonade att detta särskilt syftade till 

att hindra konflikter. Gemensamt för de flesta förskollärare var att de beskrev en strävan mot att 

barnen skulle utveckla sociala färdigheter och kunna leka på egen hand. Förskollärarna deltog sällan i 

leken, om de inte blev inbjudna eller kände att de var tvungna för att hindra konflikter. 

 

8.3.4 Den fria leken och den styrda aktiviteten 

Förskollärarna betonade vikten av att dela in barnen i små grupper under dagen där syftet beskrevs 

vara att skapa ett lugn i barngruppen. Några av förskollärarna svarade att de inte hade vänskapen som 

syfte för själva aktiviteten i de mindre grupperna, men kunde ha det i åtanke vid gruppindelning. 

Några förskollärare berättade också att de försökte para ihop barn som inte lekte ofta i fri lek men som 

de trodde skulle ha bra utbyte av varandra. Detta för att ge möjligheter till att vänskap skulle uppstå. 

En av förskollärarna berättade om en strategi där de utgick från barnens intressen och personligheter 

när de skapade mindre grupper, med förhoppningen att barn som inte valde varandra i fri lek kunde få 

möjlighet att utveckla vänskapsrelationer i mindre grupp. Bakom antagandet låg tankar om barnens 

gemensamma intressen främst som grund. 

Två olika typer av gruppaktiviteter beskrevs när förskollärarna pratade om att dela på 

barngruppen. Den ena syftade till vuxenstyrda aktiviteter som innehöll exempelvis skapande eller 

motorik. Den andra typen beskrevs mer gälla fri lek i mindre grupper. Några av förskollärarna pratade 

om lekgrupper för att främja sociala färdigheter, men hade olika definitioner på vad detta innebar. En 

av förskollärarna beskrev lekgrupper som en insats där den vuxna aktivt deltog i leken vilket var ett 

arbetssätt som tidigare prövats och ansågs vara framgångsrikt för barn i behov av särskilt stöd; 

Det var vissa barn då som vi såg att här behöver vi träna på leken på alla dom här basic sakerna som 
ingår i leken som turtagning, samförståndet, hela den här biten att verkligen kunna leka. Så gjorde vi 
en mindre grupp på två, tre, barn kanske. Och lekte tillsammans med barnen, vad det nu kunde vara 
utefter intresse (Personlig kommunikation, Informant 3, 2018-09-28). 

 
En annan förskollärare beskrev lekgrupper som något där den vuxna inte alltid aktivt var med och 

lekte: ”Ibland är det bara fri lek kanske att en grupp stannar ute och vissa går in och gör någon 

aktivitet inne. Så det kan vara både ganska uppstyrt och fritt också” (Personlig kommunikation, 
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Informant 18, 2018-09-26). Där beskrevs vidare ett hinder i att som vuxen kunna delta i leken för att 

främja vänskapsrelationer. Förskolläraren berättade att det ofta var svårt att som vuxen starta upp en 

aktivitet då hen upplevde sig behöva vara beredd på oförutsägbara händelser som resulterade i att 

leken måste avbrytas. Förskolläraren uttryckte en avsaknad av förutsättningar för att kunna delta i 

leken fullt ut. 
  

8.3.5 Organisationens förutsättningar 

Fem av sex förskollärare nämnde vid ett eller flera tillfällen under intervjun att förutsättningarna i 

arbetsmiljön kunde hindra arbetet med barn i behov av särskilt stöd och vänskap. Faktorer som 

beskrevs vara hinder var administrativa och praktiska uppgifter som inte kunde utföras i barngrupp, 

stora barngrupper och personalbrist eller låg personaltäthet. Andra faktorer som beskrevs som hinder 

var brist på kompetens hos personalen, stöd från ledning, specialpedagogisk handledning och resurs i 

form av tilläggsbelopp. Flera av förskollärarna uttryckte en frustration och beskrev en maktlöshet 

kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. De efterfrågade stöd och handledning: 

Jag tycker det är lätt att kunna se vad behovet är, men att agera och jobba med det och stödja det, det 
är svårt. Tycker jag. Och vissa gånger är det ju lättare att veta att okej det här och det här kan vi göra 
för att stödja upp. Andra gånger känner jag att… ja, jag vet faktiskt inte. Jag ser att behovet är det här 
och det här men jag vet inte hur jag ska, hur jag ska gå tillväga med det (Personlig kommunikation, 
Informant 3, 2018-09-28). 

 
En annan förskollärare uttryckte en oro kring att hur hen arbetade idag kunde få negativa konsekvenser 

för barnet: “Man kan känna då ibland tycker jag som är frustrerande, det är ju liksom, jamen gör jag 

rätt som gör såhär? Eller hämmar jag barnet ännu mer genom att göra såhär?” (Personlig 

kommunikation, Informant 20, 2018-09-13). Förskollärarna gav uttryck för brister på 

organisationsnivå vad gällde specialpedagogiskt stöd och kompetens. Detta menade förskollärarna 

kunde hindra dem från arbetet med att främja vänskapsbyggandet för barn i behov av särskilt stöd. 
 

8.3.6 Sammanfattning - Intervjuer 

Sammanfattningsvis beskrevs arbetet med vänskap som sammankopplat med ett värdegrundsarbete 

och förhållningssätt, snarare än konkreta insatser. Det förklarades också som ett arbete pedagogerna 

gick tillbaka till när gruppen inte fungerade socialt och präglades av olika regler kring det sociala 

samspelet. Förskollärarna uttryckte att vänskap var viktigt och att ingen egentligen mår bra av att vara 

ensam. Vänskapen var inte syftet med planerade aktiviteter, men togs ibland i beaktning vid 

gruppindelningar. 

 

 

8.4 Avslutande reflektion - Resultat 

Skattningarna utifrån TIS-S visade tydligt att kamraterna sällan sökte upp fokusbarnen för gemensam 

lek. Hur kom det sig då att förskollärarna, både i enkät och intervju, uppgav att fokusbarnen hade 

vänner? Utifrån enkätsvar och intervjusvar framkom tillägg på frågan som ändå beskrev en 

problematik i barnens relationsbyggande. I enkätens kommentarer betonades fokusbarnets egenskaper 

som anledning till varför inte vänskapsrelationerna fungerade optimalt. I intervjuerna urskildes tre 

mönster; ett grupporienterat mönster, en osäkerhet samt att bara ha en vän. Dessa mönster beskrevs 

som eventuell anledning till en relationsproblematik. Kunde svaren, att fokusbarnen hade vänner, bero 

på en vänskapssyn där det grupporienterade kamratskapet stod i fokus snarare än den ömsesidiga 

vänskapsrelationen?  
Arbetet med vänskap och sociala färdigheter beskrevs i intervjuerna som grundläggande och 

regelstyrt. En fundering som väcks är vad som händer när man som barn sällan eller aldrig lyckas leva 

upp till de regler som sätts? Hur påverkar det barnets möjlighet till vänskapsbyggande? 
Vid intervjufrågor om arbetet med vänskapsrelationer lyfte förskollärarna också vikten av att 

arbeta med hela gruppen samt höja statusen hos barn i behov av särskilt stöd i barngruppen. Vidare 

diskuterades fri lek kontra styrd aktivitet. Den fria leken innehöll inte så mycket vuxenstöd, trots att 
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ambitionen att vara nära barnen i fri lek beskrevs. Resultaten av TIS-S visade att fokusbarnen var 

engagerade i leksituationer men saknade socialt adekvat beteende. Hur blir det då för barn som 

behöver stöd i just den fria leken? Får de klara sig själva i en “frihet” de kanske inte behärskar? 
I intervju- och enkätsvar framkom även att hur de såg på begreppet barn i behov av särskilt stöd 

skiljde sig åt mellan de olika förskollärarna. Hur påverkade dessa olika synsätt resultaten av TIS-S och 

enkätsvaren? 
Slutligen framkom organisatoriska förutsättningar som hinder för att arbeta optimalt med barn i 

behov av särskilt stöd. Detta syntes såväl i enkätsvar som i intervjusvar och tas även med i vidare 

diskussionsdel. 
 

9. Diskussion 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion, därefter diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare 

forskning samt i relation till studiens syfte och frågeställningar. Studien syftar till att beskriva 

förskollärares arbete med skapandet och upprätthållandet av sociala färdigheter och vänskapsrelationer 

för barn i behov av särskilt stöd. Detta genom att undersöka hur ett antal förskollärare skattat barns 

sociala uttryck med skattningsverktyget TIS-S och hur de beskriver sin funktion i arbetet med barnens 

vänskapsrelationer.  

 

9.1 Metoddiskussion 

Metodanalysen som tillämpats har varit innehållsanalys; förskollärarnas upplevelser har tolkats och 

tematiserats i analysarbetet och i tolkningen har olika nyanser och mönster urskilts. Om en annan 

metodanalys hade tillämpats skulle möjligtvis andra mönster och teman kunnat framträda. 

Att använda mixade metoder har gett studien ett helhetsperspektiv och en djupare förståelse för 

området och begreppet vänskap. Studien har fått en bredd i form av ett högt antal informanter samt ett 

djup i och med de kvalitativa intervjuer som genomförts. Detta har gjort att resultaten av TIS-S kunnat 

stärka studiens validitet, mer än om endast de intervjuade förskollärarna hade fått testa materialet. Det 

har även medfört att problemet har kunnat ringats in från olika håll, med olika metoder och därmed har 

olika dimensioner blivit synliga. Som exempel på hur metoderna kompletterar varandra kan nämnas 

att resultaten från TIS-S visade att fokusbarnen skattades lågt inom området kamrater söker upp 

barnet för lek. Området kopplades ihop med frågan om huruvida fokusbarnet hade vänner i enkäten. 

Detta diskuterades sedan mer ingående av några förskollärare genom kvalitativ intervju när de svarade 

på samma fråga. Om bara en av metoderna hade använts hade inte samma nyanser av vänskap kunna 

urskiljas i tolkningsarbetet. Studien hade dock kunnat få ett ytterligare djup om den hade kompletterats 

med observationer i förskoleverksamhet. Då barnen i studien inte intervjuats, går det inte att uttala sig 

om huruvida de själva anser att de ingår i en vänskapsrelation eller inte. Således försvinner 

perspektivet med tolkningsföreträde. Utformningen av frågorna i TIS-S skulle kunna ha tolkats olika 

av förskollärarna, det går inte med säkerhet att fastställa huruvida förskollärarna förstod frågorna och 

instruktionerna på samma sätt, vilket kan påverka skattningsresultatet. 

I arbetets startskede kontaktades 458 förskolechefer med en förfrågan om att deltaga i studien, 

utskicken genererade i slutändan i totalt 28 informanter. De bortfall som förklarades handlade till 

största del om tidsbrist och en stressad arbetssituation. Detta kan tolkas som att förskolor saknade 

förutsättningar för att medverka i studien. Förskolans förutsättningar diskuteras vidare under 

diskussionen av resultatet. 

 

9.2 Diskussion av resultat 

9.2.1 Sociala färdigheter och Vänskap 

Fokusbarnen kan tolkas som barn i behov av särskilt stöd utifrån att de enligt instruktionerna skulle 

väcka frågor hos pedagogerna. Barn som väcker frågor förklaras av Sandberg och Norling som barn i 

gråzonen, vilket är en underkategori till det vidare begreppet barn i behov av särskilt stöd (Sandberg & 

Norling, 2014). Resultaten visade att fokusbarnen sällan blev uppsökta för lek av de andra barnen på 
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förskolan. Detta stämmer överens med forskning som visar att barn i behov av särskilt stöd har färre 

vänner än andra (Bauminger-Zviely & Agam-Ben-Artzi, 2014; Frostad & Pijl, 2007; Male, 2014; 

Lillvist, 2014; Østvik, Ytterhus & Balandin, 2018). Det kan då tolkas motsägelsefullt att förskollärarna 

ändå uppgav att fokusbarnen hade vänner. Hur kan ett barn ha vänner om ingen söker upp en för lek? 

Fenomenet vänskap i förskolekontext kan per definition innebära just ett ömsesidigt val av lekpartner 

(Jonsdottir, 2007; Vedeler, 2009). För att nå djupare förståelse kring denna paradox behöver tilläggen 

till svaren diskuteras i förhållande till forskning. 
I enkäten skrev förskollärarna fram tillägg som berörde barnets roll i relationssvårigheterna, 

vilket kan tolkas utgå från det kategoriska perspektivet. Det kategoriska perspektivet innebär kortfattat 

att barnet i behov av särskilt stöd tillskrivs individuella brister och egenskaper (Emanuelsson, 2001). I 

intervjuerna kan tilläggen förstås som djupare, förskollärarna betonade då istället barnet i förhållande 

till gruppen, de beskrev en osäkerhet kring huruvida barnet verkligen hade vänner eller berättade att 

barnet endast hade en vän. Intervjusvarens betoning på tillhörighet till gruppen skulle kunna tolkas 

som ett mer relationellt perspektiv. Inom det relationella perspektivet menar man att det är i mötet 

mellan människor och med miljön som behovet av stöd uppstår (Emanuelsson, 2001). Vilket 

utsagorna om grupptillhörighet kan tolkas som. 
I svaren på frågan om huruvida fokusbarnet hade vänner fanns olikheter mellan TIS-S-resultat 

och svarstilläggen i enkäten och intervjuerna, där såväl det kategoriska som det relationella 

perspektivet kunde användas som tolkningsmodell. Däremot var resultaten mellan TIS-S, enkät och 

intervju mer lika när det kom till området adekvat socialt beteende. Där kunde man urskilja att 

fokusbarnen skattades och beskrevs sakna de sociala färdigheter som krävs för att ingå i 

vänskapsrelationer. En möjlig tolkning blir att barnens avsaknad av sociala färdigheter kan förstås som 

en anledning till att deras kamrater inte sökte upp dem för lek. Den tolkningen kan ställas i relation till 

forskning. Flera forskare har funnit att barn i behov av särskilt stöd visar på brister i socialt samspel 

och sociala färdigheter, vilket i sin tur kan leda till svårigheter med att bilda relationer till andra 

(Avestad, 2017; Jonsdottir, 2007; Lillvist, 2014; Granlund, 2014).  
En annan tolkning kan urskiljas utifrån Jonsdottirs (2007) studie, där författaren menar att 

tillhörighet till gruppen är synonymt med att bli vald som lekkamrat. Utifrån den tolkningen saknar 

fokusbarnen inte bara vänner, de saknar även tillhörighet till gruppen.  
En tredje tolkning skulle kunna förklaras utifrån anknytningsteorin. Enligt Askland och Sataøen 

(2003) är en anknytning till gruppen en nödvändig komponent för att kunna nå den ömsesidiga 

vänskapen. Barnen behöver gå från gruppanknytning till bekantskap för att sedan kunna ingå i genuina 

vänskapsrelationer. Vilket i så fall, enligt anknytningsteorin, skulle betyda att fokusbarnen ändå kunde 

ha en bekantskap till gruppen, men inte utvecklat en ömsesidig vänskap. Med andra ord hade 

fokusbarnen kamrater, men inte vänner. Detta utifrån relationsdefinitioner där man skiljer på ett mer 

ytligt kamratskap och en djupare, ömsesidig vänskap (Engdahl, 2017; Male, 2014). 
Då det finns flera olika tolkningsmöjligheter blir frågan om fokusbarnen verkligen hade vänner 

svår att besvara. Enligt Conn (2018) så kan man som vuxen inte identifiera barns vänskapsrelationer, 

utan att det är något de själva identifierar och klassificerar.  
Det som emellertid går att besvara är att fokusbarnen troligtvis behövde stöd i att utveckla 

sociala färdigheter, utifrån skattningsresultat och intervjusvar. Att sakna sociala färdigheter medför 

svårigheter att få tillträde till en genuin vänskapsrelation (Frostad, Mjaavatn & Pijl, 2011). Att sakna 

vänner i barndomen leder i sin tur till negativa konsekvenser såsom isolering och psykisk ohälsa 

(Frostad & Pijl, 2007; Vedeler, 2009). Det blir då relevant att vidare diskutera de arbetssätt 

förskollärarna beskrev för att främja barnens vänskapsrelationer, då forskningen visar på allvarliga 

konsekvenser om vänskap inte prioriteras.  
 

9.2.2 Arbetssätt för att främja vänskapsbyggande 

Vänskapsarbete i stort beskrevs som något man behövde backa till i värdegrundsarbetet. En möjlig 

tolkning är att detta kan bero på avsaknaden av begreppet vänskap i förskolans läroplan. Under 

kapitlen Förskolans värdegrund och uppdrag samt Normer och värden i läroplanen betonas empati, 

omtanke, medmänsklighet och tolerans. Individen sätts i relation till gruppen (Skolverket, 2010). 

Utifrån denna tolkning kopplas arbetet med vänskap ihop med likabehandling och 

gruppsammanhållning, det som beskrivs som värdegrundsarbete i förskolans läroplan.  
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Ett arbetssätt som beskrevs som framgångsrikt av intervjuade förskollärare var att aktivt försöka 

höja barnens status i gruppen. Då detta beskrevs genomsyra den vardagliga pedagogiken kan det 

tolkas som ett förhållningssätt samt ett grundläggande inslag. I det statushöjande förhållningssättet 

urskildes två mönster; en tillförande strategi och en undvikande strategi. Båda strategier hade dock 

som syfte att ge barn som ofta fick tillsägelser, hamnade i konflikt eller i utanförskap ett höjt värde i 

förhållande till deras kamrater. Utifrån resultaten i detta arbete kan dessa mönster av tillförande och 

undvikande betraktas som specialpedagogiska strategier. I enlighet med Males (2014) betoning på 

pedagogers ansvar i att ge barn i behov av särskilt stöd högre status, kan detta förhållningssätt förstås 

som en framgångsfaktor ur vänskapsperspektivet. 

Dock kvarstår det faktum att fokusbarnen tycktes sakna sociala färdigheter och kamrater som 

sökte upp dem. Således kan en tolkning vara att mer insatser och strategier än ett statushöjande 

förhållningssätt behövs.  
Ett annat arbetssätt som beskrevs under intervjuerna var samtal om vänskapsregler. En möjlig 

tolkning är att dessa regler skulle kunna fungera som tydliggörande för barn som saknar sociala 

färdigheter och verka som stödjande påminnelser. 
En annan tolkning skulle kunna vara att reglerna var präglade av hur barn kan tänkas tro att 

vuxna vill att vänskap ska definieras. Det innebär att reglerna i så fall inte utgår från barnens egna 

definitioner av vänskap. Både Conn (2018) och Corsaro (1988, 1992) menar att barn måste få 

identifiera sin egen vänskap utifrån sina regler och att vuxna inte har tolkningsföreträde på vad barns 

vänskapsrelationer ska innehålla.  
En tredje tolkning av arbetssättet med regler blir att dessa behöver kompletteras med mer aktiva 

insatser för att barnen ska ha möjlighet att utveckla färdigheterna. Enligt Øksnes och Greve (2017) 

riskerar visuella eller verbala kompisregler att inte kunna uppfyllas av barn som visar på brister i 

sociala färdigheter. Annan forskning hävdar dessutom att barn i behov av särskilt stöd ofta behöver 

aktiv träning i just sociala färdigheter (Avestad, 2017; Bauminger-Zviely & Agam-Ben-Artzi, 2014; 

Buysse, Goldman & Skinners, 2003; Han, Ostrosky & Diamond, 2006).  
Under intervjuerna beskrevs också arbete med smågrupper som skulle kunna ge barnen 

möjlighet att utveckla sociala färdigheter i mindre sammanhang. När förskollärarna delade på 

barngruppen var inte vänskapen syftet med aktiviteten, men den togs ibland i beaktning vid 

gruppsammansättningen. Det kan förstås som ett sätt att ta tillvara på den vänskap pedagogerna såg 

potential till. Att arbeta för att ta tillvara på, eller skapa förutsättningar för, vänskap gagnar å ena sidan 

barn som inte har vänner (Male, 2014). Genomtänka syften med gruppindelningar kan fungera som 

gynnande för barns vänskapsbyggande (Engdahl, 2017). Å andra sidan menar Bauminger-Zviely och 

Agam-Ben-Artzi (2014) istället att vänskapen i sig behöver vara syftet för aktiviteterna. Att bara dela 

på barngruppen kan utifrån Bauminger-Zviely och Agam-Ben-Artzis utsagor förstås som otillräckligt, 

även om gruppsammansättningarna hade en vänskapsfrämjande tanke bakom sig. 
Ett annat arbetssätt som framkom under intervjuerna var lekgrupper. Genomtänkta lekinsatser 

har visat sig vara en framgångsrik strategi för att främja såväl sociala färdigheter som 

vänskapsbyggande (Avestad, 2017; Buysse, Goldman & Skinners 2003; Han, Ostrosky & Diamonds 

2006; Meyer & Ostrosky 2016; Odom. et al.,1997; Petry 2018; Smogorzewska & Szumski, 2018). Det 

var dock bara en förskollärare som under intervjun likställde lekgrupp med uttänkt lekinsats. En 

möjlig tolkning av det är att det saknas kunskap på förskolorna om vad lekinsatser innebär.  

Kan den fria lekens plats i förskolan ha betydelse i detta sammanhang? Under intervjuerna 

beskrev förskollärarna att de som regel inte deltog aktivt i barns fria lek, men de hade som ambition att 

finnas nära. 
Den fria leken har traditionellt en stark ställning i svensk förskolekultur, men det är också ett 

område där barn som inte behärskar sociala färdigheter riskerar att hamna utanför (Olausson, 2012). 

TIS-S-observationerna där barnen skattades skedde i fri lek, i enlighet med skattningsverktygets 

instruktioner. I dessa situationer skattades både stödbarn och fokusbarn som engagerade och att de 

hade roligt, men fokusbarnen skattades betydligt lägre. En möjlig tolkning är att eftersom fokusbarnen 

ändå upplevdes ha roligt prioriterades inte arbetet med deras sociala färdigheter i fri lek som ett 

stödområde. Förskollärarna beskrev att de situationer pedagogerna oftast aktivt deltog i var de mer 

styrda aktiviteterna vilka kan förstås som läroplanspräglade. Enligt Øksnes och Greve (2017) kan 

skolifieringen av förskolan tänkas påverka pedagogernas möjlighet att aktivt arbeta med barns 

vänskapsrelationer. 
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 Kan det också vara så att mellan den traditionella tyngd som läggs på fri lek och läroplanens 

betoning på undervisning, finns inget utrymme för en kombination mellan vuxenstyrd aktivitet och 

barncentrerad lek? Utifrån denna tolkning har det i förskolans kultur skapats en polarisering mellan 

styrd aktivitet och fri lek. Denna polarisering kan tänkas missgynna barn i behov av stöd inom sociala 

färdigheter, vilket i förlängningen försvårar deras möjligheter att bilda vänskapsrelationer. En möjlig 

åtgärd skulle kunna vara att använda sig av stödbarn som stöd i leken. Detta då forskning visar att barn 

i behov av särskilt stöd gärna väljer att leka med barn utan behov av särskilt stöd (Han, Ostrosky & 

Diamond, 2006). Den slutsatsen stödjs också av stödbarnets funktion i lekinterventioner, som innebär 

att modellera sociala färdigheter. Syftet i förlängningen är också att båda barnen får uppleva en positiv 

social interaktion (Odom, et al., 1997). Stödbarnen får också möjlighet att vidga sina vyer, vilket kan 

bidra till ett samhällsklimat där olikheter accepteras och inte leder till utanförskap (jmf Han, Ostrosky 

& Diamond, 2006; Petry, 2018). Utifrån denna tolkning kan slutsatsen dras att inkluderande 

förskolegrupper kan ge större möjligheter till att arbeta med träning av sociala färdigheter för barn i 

behov av särskilt stöd. I förlängningen kan det också bidra till samhälle där personer i behov av stöd i 

sociala sammanhang i större utsträckning inkluderas i en gemenskap. 

 

9.2.3 Barn i behov av särskilt stöd 

I såväl intervjuerna som i enkäterna framkom det att förskollärarna hade skilda uppfattningar om vad 

barn i behov av särskilt stöd innebär. Detta stämmer överens med Skolinspektionens rapport (2017) 

som visar att förskolor brister i att identifiera stödbehov. Rapporten visar att förskolepedagoger med 

möjlighet till regelbunden reflektion och specialpedagogisk handledning ofta beskrev barn i behov av 

särskilt stöd ur ett relationellt perspektiv, samt arbetade med gynnsamma stödinsatser för dessa barn. 

Bland förskolepedagoger som saknade tid för reflektion och tillgång till handledning skilde sig 

beskrivningen av begreppet barn i behov av särskilt stöd åt. Ett mer diagnos- och individfokuserat 

perspektiv framkom och bristerna tillskrevs inte sällan barnet (Skolinspektionen, 2017).  
I denna studies enkätresultat framkom dels att möjlighet till reflektion och tillgång till handledning 

skilde sig åt. Något som också syns i Skolinspektionens (2018a) senaste granskning av förskolor.  
Det framkom även i enkäterna att få förskollärare ansåg att de hade barn i behov av särskilt stöd 

på sin avdelning. Detta kan tolkas som motsägelsefullt; fokusbarnen skattningar visade på ett 

stödbehov i sociala sammanhang men få pedagoger menade att de var i behov av särskilt stöd. En 

möjlig tolkning är att det saknas en samsyn på förskolor om begreppet särskilt stöd. En annan tolkning 

är att bristen på handledning och reflektion påverkar möjligheterna att identifiera och upptäcka barns 

stödbehov. En tredje tolkning är att det saknas relevanta verktyg för att identifiera stödbehov som rör 

sociala färdigheter i förskolan. 
De barn som valdes ut av förskollärarna som fokusbarn beskrevs i instruktionerna till TIS-S att 

de skulle vara barn som väckte frågor. En viktig faktor att ta i beaktning när resultatet diskuteras är 

varför barnen väckte frågor. En möjlig orsak skulle kunna vara den fria lekens starka ställning i svensk 

förskola, där barns självständighet är det som förväntas. De barn som inte klarar dessa förväntningar 

misslyckas ofta i den fria leken (Olausson, 2012). En möjlig tolkning skulle således kunna vara att 

barn i observationer av fri lek är dömda att misslyckas, om det är i den fria leken svårigheterna 

uppkommer.  
Tolkningen som beskrivs ovan utgår från ett relationellt perspektiv på barns stödbehov. Enligt 

Emanuelsson (2001) innebär det relationella perspektivet att barn i behov av särskilt stöd förstås 

utifrån att svårigheterna sker i möten med andra barn, pedagoger eller i miljön. 
Utifrån det relationella perspektivet kan det antas att barnens stödbehov skapas av en osynlig 

norm om att förskolebarn ska behärska de sociala färdigheter som krävs för att kunna delta i fri lek. 

Detta kan ställas mot Corsaros (1988) forskning där han funnit att barn i princip aldrig väljer ensamhet 

utan har aktiva strategier för att ta sig in i pågående lek. Om Corsaros forskningsresultat ställs i 

relation till fokusbarnens låga skattning gällande socialt beteende kan det antas att fokusbarnen 

behövde stöd i att utveckla dessa strategier.  
Specialpedagogens roll är, enligt svensk Skollag (2010:800), att arbeta för inkludering och att 

arbeta förebyggande. Ett förebyggande arbete borde då syfta till att ge varje barn möjlighet att 

utveckla sociala färdigheter så att de i förlängningen får samma förutsättningar att ingå i 

vänskapsrelationer. För att detta ska vara möjligt kan man tänka sig att barnens utveckling inom 
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området sociala färdigheter behöver kartläggas och identifieras. Å ena sidan riskerar kartläggning av 

enskilda barn att bidra till ett individfokuserat och kategoriskt perspektiv (Johansson, 2017). Å andra 

sidan visar Skolinspektionens (2017) rapport att det är just i sammanhangen identifiering och 

kartläggning som svensk förskola brister. Ett specialpedagogiskt synsätt där barn och social miljö runt 

barn kartläggs skulle, utifrån studiens resultat, kunna verka som gynnsamt. Detta kan ställas i relation 

till det faktum att fokusbarnens skattningar faktiskt höjdes en aning vecka 3. En möjlig tolkning av 

detta kan vara att skattningsverktyget hjälpte pedagogerna få syn på områden inom vilka fokusbarnet 

behövde stöttas. Det kan också ställas i relation till enkätsvaren där förskollärarna menade att 

verktyget var användbart i detta avseende. 
I såväl tolkningar som direkta uttalanden av intervjuade förskollärare efterfrågades även 

specialpedagogisk kompetens och handledning. I enkätsvaren framkom också att tillgången till 

specialpedagogiskt stöd skilde sig åt mellan förskolorna, vilket gör att det blir intressant att vidare 

diskutera de varierande förutsättningarna som visade sig. 

 

9.2.4 Varierande förutsättningar 

Resultaten som presenterats visade på en stor variation av organisatoriska förutsättningar på de olika 

förskolorna, detta visade sig både i enkätsvar och intervjusvar. Variationen rörde allt från 

ålderssammansättningen, antal pedagoger och pedagogers utbildningsnivå till tilläggsbelopp för barn 

med funktionsnedsättning. Snarlika resultat presenterades i Skolinspektionens senaste granskning där 

en ojämlikhet skrivs fram, gällande förutsättningar, som i sin tur påverkar den pedagogiska kvaliteten. 

Förskolepedagogerna i rapporten hade särskilt påpekat förutsättningarna som hinder för att arbeta i 

enlighet med gällande styrdokument (Skolinspektionen, 2018a). Detta gjorde även förskollärarna i 

intervjuerna, trots att det inte ställdes frågor om förutsättningar och hinder.  
Även angående barngruppernas storlek och avdelningarnas personaltäthet visade enkätresultaten 

på en stor variation. Detta framkom även i intervjuerna där förskollärarna beskrev barngruppens 

storlek som ett hinder för att kunna arbeta förebyggande med barn i behov av särskilt stöd. Forskning 

och nationella rapporter visar att barngruppers storlek och personaltätheten har stor betydelse för såväl 

pedagogisk kvalitet generellt (Johansson, 2017; Skolinspektionen, 2018a; Skolverket, 2017; Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016), som för arbetet med barn i behov av särskilt stöd (Kinge, 

2014).  
Styrdokumenten har inga riktlinjer för hur stor en barngrupp bör vara, men Skolverket 

rekommenderar 6–12 barn per grupp för åldern 1–3 år och 9–15 barn per grupp för åldern 4–5 år 

(Skolverket, 2017). Endast en av 28 förskollärare angav en barngruppsstorlek som var i enlighet med 

Skolverkets riktlinjer för barngruppsstorlekar. Övriga angav barngruppsstorlekar som översteg 

riktlinjerna med allt från ett till 17 barn för mycket. 
En tolkning utifrån konstaterandet om varierande förutsättningar skulle kunna vara att barnen 

möter förskolor av olika god kvalitet, vilket resulterar i en utbildning som inte är likvärdig utan 

snarare ojämlik och orättvis. En liknande tolkning är att varken Salamancadeklarationen eller 

Barnkonventionen kan följas om inte förskolorna får rätt förutsättningar och likvärdiga förutsättningar. 

I Salamancadeklarationen betonas det sociala samspelet mellan barn med och utan 

funktionsnedsättning (Svenska unescorådet, 2006). I Barnkonventionen står det tydligt att alla barn har 

rätt till gemensam lek (UNICEF, 2009). Då skattningarna från TIS-S visade att fokusbarnen inte väljs 

som lekkamrater, och intervjusvaren beskrev att förutsättningar saknas, kan en tolkning göras att de 

internationella styrdokumenten inte har förutsättningar att följas på alla förskolor. 

  

9.2.5 Sammanfattande slutsatser och förslag på vidare forskning 

Studien har undersökt hur förskollärare beskriver sitt arbete med skapandet och upprätthållandet av 

sociala färdigheter och vänskapsrelationer för barn i behov av särskilt stöd. Vidare har studien 

undersökt hur förskollärare skattar barns sociala uttryck under fri lek. I studien framkommer det att 

barn som väcker frågor hos pedagogerna sällan väljs som vänner av andra barn. Resultaten av 

skattningsverktyget TIS-S visade att dessa barn behövde stöd i sitt sociala beteende, men verkade ha 

roligt och visade engagemang i leksituationer på förskolan.  
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Det framkom även att förebyggande interventioner som ska främja vänskapsrelationer inte är 

något som aktivt arbetas med i förskolan. De arbetssätt vilka förskollärarna lyft fram, och som i 

enlighet med forskning kan förstås som vänskapsfrämjande, var medveten indelning av barn i 

smågrupper samt ett statushöjande förhållningssätt. En tolkning som gjordes var att mer än nämnda 

arbetssätt behövs. Interventioner eller stödinsatser, som byggde på kartläggning och analys, med syfte 

att ge förutsättningar för vänskap saknades. Då forskningen visar på vilka konsekvenser avsaknad av 

vänskap under förskoleåren kan leda till borde detta vara ett område som prioriteras. Annars kan 

samhället tänkas bli mer polariserat och isolera människor i högre utsträckning som aldrig fick öva på 

sociala färdigheter eller ingå i vänskapsrelationer som barn. 

Genom tidiga insatser i förskolan där stödbarn används som strategi, kan en förståelse för 

olikheter skapas och möjligheter till ömsesidig vänskap kan få en chans att uppstå. Det framkom även 

i studien att synen på vad barn i behov av särskilt stöd innebär skiljde sig åt. Avsaknaden av en 

samsyn kan tänkas bidra till en ojämlik fördelning av stödinsatser för förskolebarnen. 

För vidare forskning föreslås en fördjupning kring varför stödinsatser med fokus på träning av 

sociala färdigheter inte prioriteras i förskolan. Där skulle förhållandet mellan förskolans tradition av fri 

lek och styrdokumentens betoning på undervisning kunna undersökas. Ett ytterligare forskningsförslag 

är att genom intervjuer undersöka barns perspektiv och därmed ge förskolebarn tolkningsföreträde i att 

definiera sina sociala relationer. Slutligen kan nämnas att diskussionen av resultaten inte diskuterar 

faktorer som könstillhörighet, ålder och modersmål. Detta skulle också kunna fördjupas i vidare 

forskning. 
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1: TIS-S 

 

Förskollärares observation och skattning av barns lek 

och samspel 
Teacher Impression Scale - Swedish Version TIS-S 

 
 

TIS-S kan användas av dig som förskollärare som stöd för att observera 
barns lek och samspel med syfte att planera lekstunder på förskolan för 
barn i åldrarna 3-5 år. Observationerna genomförs vid olika leksituationer 
i förskolan. Under dessa observationer involverar du dig inte i barnens 
lek och ger heller inte någon stöttning. Ett barn i taget observeras.  

Såhär gör du:  
1) Välj för observation ett barn i behov av stöd eller som du har funderingar kring 

när det gäller deltagande i lek och socialt samspel (Fokusbarn). Genomför 3-4 

observationer under cirka 5 minuter, under en vecka (v 1). 

2) Välj för observation ett barn som du bedömer har god förmåga att delta i lek och 

socialt samspel (Stödbarn). Genomför observationen enligt 1 (under samma 

period av en vecka, men vid andra tillfällen).   

3) Efter de 3-4 upprepade observationerna av respektive barn sammanställer du 

skattningarna i två formulär.  

4) Mejla/skicka in (eller att vi som studenter hämtar enkäterna) de två formulären 

med dessa uppgifter. 

5) Veckan efter observationerna görs ingenting (v 2) 

6) Veckan därpå (v 3) genomför du observationerna enligt punkt 1 och 2 

7) Sammanställ enligt punkterna 3 och 4. 

 

Uppgifter på hur enkäterna skickas in/lämnas in till oss: 

Mejl: examensarbete.ringbom.teeling@gmail.com 

Adress:  

Emma Teeling, Hauptvägen 84, 12358 Farsta 

 

För support vid genomförandet av observationer med TIS-S kontakta: 

Uppgift på uppsatsskrivare:  

Emma Teeling: 073-591 32 38 eller Sanna Ringbom 070-345 40 94 
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Förskollärares observation och skattning av barns lek och samspel 

Teacher Impression Scale - Swedish Version TIS-S 

Kod: GRÖN - Fokusbarn 

Datum:    Fokusbarn         Stödbarn 

Förskollärare: 

Förskola: 

Läs varje fråga nedan och välj grad som motsvarar barnets lekbeteende i din 

förskolegrupp, efter din observation. Ringa in siffran 1, motsvarande ALDRIG, om du 

inte har sett att barnet visat den beskrivna förmågan. Ringa in siffran 5, motsvarande 

OFTA, om barnet ofta visat den beskrivna förmågan. Om barnet visat den beskrivna 

förmågan mellan dessa två extremer, ringa in 2, 3, eller 4, som motsvarar din 

närmaste skattade grad av den beskrivna förmågan.  
1= aldrig förekommande lekbeteende                      5= ofta förekommande lekbeteende 

Ringa in endast en siffra för varje rad. Gör ingen markering mellan sifforna. 

 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5             1. Barnet samtalar på ett adekvat sätt 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 2. Barnet klarar turtagning i leken 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 3. Barnet leker i samarbete med andra 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 4. Barnet varierar sitt sociala beteende på ett adekvat sätt 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 5. Barnet är uthållig i sina försök att leka med andra  

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 6. Barnet ger respons till andra barn, på ett spontant sätt  

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 7. Barnet verkar ha roligt 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 8. Kamraterna som interagerar med barnet verkar ha roligt 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 9. Barnet håller samspelet i gång när det har uppstått 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 10. Kamraterna letar upp barnet för att leka tillsammans 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 11. Barnet använder ett adekvat socialt beteende för att påbörja ett samspel 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 12. Barnet kommer in i leken utan att störa kamratgruppen 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 13. Barnet föreslår nya lekidéer i leksituationer 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 14. Barnet ler adekvat mot kamraterna under leksituationer 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 15. Barnet delar med sig av leksaker och material med kamraterna 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 16. Barnet är engagerat i lekaktiviteter där socialt samspel kan uppstå 

*adekvat=lämplig för åldern och utvecklingsfas, lämplig för situation  

*ger respons=svarar, samspelar 

*är engagerat=deltar aktivt 
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Förskollärares observation och skattning av barns lek och samspel 

Teacher Impression Scale - Swedish Version TIS-S 

Kod: GUL - Stödbarn 

Datum:    Fokusbarn         Stödbarn 

Förskollärare: 

Förskola: 

Läs varje fråga nedan och välj grad som motsvarar barnets lekbeteende i din 

förskolegrupp, efter din observation. Ringa in siffran 1, motsvarande ALDRIG, om du 

inte har sett att barnet visat den beskrivna förmågan. Ringa in siffran 5, motsvarande 

OFTA, om barnet ofta visat den beskrivna förmågan. Om barnet visat den beskrivna 

förmågan mellan dessa två extremer, ringa in 2, 3, eller 4, som motsvarar din 

närmaste skattade grad av den beskrivna förmågan.  
1= aldrig förekommande lekbeteende                      5= ofta förekommande lekbeteende 

Ringa in endast en siffra för varje rad. Gör ingen markering mellan sifforna. 

 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5             1. Barnet samtalar på ett adekvat sätt 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 2. Barnet klarar turtagning i leken 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 3. Barnet leker i samarbete med andra 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 4. Barnet varierar sitt sociala beteende på ett adekvat sätt 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 5. Barnet är uthållig i sina försök att leka med andra  

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 6. Barnet ger respons till andra barn, på ett spontant sätt  

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 7. Barnet verkar ha roligt 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 8. Kamraterna som interagerar med barnet verkar ha roligt 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 9. Barnet håller samspelet i gång när det har uppstått 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 10. Kamraterna letar upp barnet för att leka tillsammans 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 11. Barnet använder ett adekvat socialt beteende för att påbörja ett samspel 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 12. Barnet kommer in i leken utan att störa kamratgruppen 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 13. Barnet föreslår nya lekidéer i leksituationer 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 14. Barnet ler adekvat mot kamraterna under leksituationer 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 15. Barnet delar med sig av leksaker och material med kamraterna 

1 .  .  . 2  . . . 3  . . . 4  . . . 5 16. Barnet är engagerat i lekaktiviteter där socialt samspel kan uppstå 
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*adekvat=lämplig för åldern och utvecklingsfas, lämplig för situation  

*ger respons=svarar, samspelar 

*är engagerat=deltar aktivt 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

40 

Bilaga 2: Enkät 
Steg 3 

Nu har du gjort erfarenheter av att använda TIS-S. Fyll i nedanstående enkät och bidra med 
dessa erfarenheter. Till hösten 2018 förbereder vi intervjufrågor för att kunna göra det 
möjligt att samtala ytterligare om resultatet från enkäterna som vi skickat ut. Vi önskar gärna 
att du markerar nedan om att delta i denna intervju. Intervjun beräknas ta ca 45 min-1 
timme och sker på en plats som passar dig. Ringa in ditt val. 

JA, jag vill bli kontaktad för att medverka i en intervju hösten 2018 

Nej, jag avstår från att bli intervjuad. 

 

Gör en bedömning av hur du tycker det har varit att använda TIS-S genom att svara på 

följande frågor: 

1. Vilka är dina erfarenheter och intryck av att använda TIS-S för att observera barnens 

lek och samspel? 

 

2. Hur bedömer du TIS-S användbarhet inom följande områden? Stryk under det eller de 

alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. 

1. observera barns samspel (inte alls användbart/i viss mån användbart/ i hög grad användbart) 

2. identifiera barns styrkor (inte alls användbart/i viss mån användbart/ i hög grad användbart) 

3. skatta barns behov av stöd (inte alls användbart/i viss mån användbart/ i hög grad användbart) 

 

3. Hur väl stämde de skattningar som du genomförde med TIS-S jämfört med de 

uppfattningar som du hade tidigare när det gäller barnens lek och samspelsfärdigheter? 

Markera ditt svar med något av följande alternativ:  

1. inte alls 

2. i viss mån 

3. i hög grad 

 

Om det fanns skillnader, hur vill du beskriva dessa? 

Kommentar:  

 

 

4. Vad visar de skattningar du genomfört med TIS-S enligt din uppfattning?   

1. Vad som behöver utvecklas i förskolemiljön  

2. Vad som behöver utvecklas utifrån barnets behov 

3. Vad som behöver utvecklas i gruppen 

4. Annat, vad? ………………………….. 

 

5. Hur mycket tid uppfattar du gick åt för att genomföra lekobservationerna?  

 

6. Saknar du en eller flera viktiga frågor i TIS-S? Om ja, beskriv vilka.  
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7. Har du några invändningar mot TIS-S som observationsinstrument (t.ex. frågorna, 

observationsgenomförande osv)? Om ja, beskriv vilka 

8. Hur skulle du vilja att TIS-S utvecklas för att kunna användas som en resurs i 

förskolan? 

 

9. Hur du några ytterligare synpunkter på arbetet med TIS-S? Om ja, beskriv vilka. 

 

 

Allmänna uppgifter om din förskola: 

Namn på kommun och område/stadsdelsförvaltning (Ex: Stockholm stad, Farsta 
stadsdelsförvaltning – Huddinge Kommun, Vårby gård)  

Hur många avdelningar/hemvister finns på förskola? 

Personal 

Hur många pedagoger finns på din avdelning/hemvist?  
Ange procent. Så om 3 pedagoger finns, varav 2 heltid och 1 på 75% så skriver ni 2,75. 
 
 
 Hur många har förskollärarutbildning? 

Hur många har barnskötarutbildning? 

Hur många saknar pedagogisk utbildning? 

Annan utbildning? 

Barngruppen: 

Hur många barn på din avdelning?  

Hur ser ålderssammansättningen ut?  

Alternativ: 1-5 1-3 3-5 

Annat:  

Antal Barn i behov av stöd/ Barn med funktionsnedsättning? 

Om ja, Beskriv behoven 

Antal nyanlända barn?  

Om ja, beskriv behoven 
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Organisation 

Hur ofta finns möjlighet att i genomsnitt/vecka dela in barnen i mindre grupper? 

Hur ofta finns möjlighet att dagligen dela in barnen i mindre grupper? 
Färre än 1 timme/dagligen till…………………………..Under största delen av arbetsdagen 
 
 
Har ni möjlighet till regelbundna reflektioner på arbetstid? 

Om ja – hur ofta? 

Får ni i nuläget handledning kring arbetet med fokusbarnet? 

Om ja:  

Psykolog? 
Specialpedagog? 
Annat? 

Hur ofta?  

Tema: Om barnet 

• Urval av fokusbarn 
- Kön:  

Flicka  
Pojke  
Annat  
 

- Ålder:  
 

- Modersmål:  
Svenska        
Annat modersmål än svenska:      
Vet ej 
 

- Har barnet funktionsnedsättning? 
 Ja  
 Nej  
Vet ej 
 

- Har barnet i nuläget tilläggsbelopp/resurs/särskilt stöd?   
Ja  
 Nej  
 Vet ej 
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- Upplever du att fokusbarnet har vänner på förskolan?  

Ja   
Nej  
Vet ej 
 

• Urval av barn med typiska lekfärdigheter 
- Kön:  

Flicka  
Pojke  
Annat  
 

- Ålder:  
 

- Modersmål:  
 

Svenska  
Annat modersmål än svenska:                
 Vet ej 
 

- Har barnet funktionsnedsättning? 
 Ja  
 Nej  
Vet ej 
 

- Har barnet i nuläget tilläggsbelopp/resurs/särskilt stöd?   
Ja  
Nej  
Vet ej 
 

- Upplever du att fokusbarnet har vänner på förskolan?  
Ja   
Nej   
Vet ej 

 

För frågor om TIS-S och support vid genomförandet av observationer med TIS-S kontakta 

oss: 

Namn på uppsatsstudenter: Sanna Ringbom och Emma Teeling: 

0703-45 40 94 / 0735-91 32 38 

Examensarbete.ringbom.teeling@gmail.com 
Eva Siljehag, Fil. Dr. i pedagogik, universitetslektor i specialpedagogik  

Tel: 08-12 07 64 74, 0706-95 23 26                         

eva.siljehag@specped.su.se 

Mara Westling Allodi, Professor 

Tel: 08-12 07 64 78, 073 461 2522 

mara.allodi@specped.su.se 

mailto:eva.siljehag@specped.su.se
mailto:mara.allodi@specped.su.se
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Bilaga 3: Missivbrev till förskolechef 

 

Lek och samspel för alla barn i inkluderande förskolemiljöer (dnr: 2016/1368-31/5) 

 

Till förskolechef 180904 

 

Vill du vara med och utveckla förskolan och få tillgång till ett arbetsmaterial som synliggör 

barns lek och samspel? 

 

Vi heter Sanna och Emma och studerar på specialpedagogprogrammet vid Stockholms 

universitet. I höst genomför vi vårt examensarbete som är kopplat till pågående forskning vid 

specialpedagogiska institutionen och ingår i projektet Lek och samspel för alla barn i 

inkluderande förskolemiljöer. Projektet leds av lektor Eva Siljehag och professor Mara Allodi 

Westling vid Specialpedagogiska institutionen.  

 

Vi söker nu 30 stycken förskollärare som arbetar med barn i åldern 3-6 år som vill hjälpa oss 

att under månad maj och juni prova och utvärdera observationsmaterialet Teacher Impression 

Scale (TIS-S) som skattar barns lek och samspel.  

 

Vad är TIS-S? 

 

TIS-S är ett skattningsverktyg som pedagoger kan använda för att observera och värdera sina 

intryck av barns olika uttryck och möjligheter till samspel i fria lekstunder. Med TIS-S får 

pedagoger guidning till att uppmärksamma hur leksamspel mellan barn uttrycks och hur varje 

barns lekfärdigheter kan stimuleras och utvecklas inom samspelet med kamrater.  

 

Det innebär att under 5 minuter vid 3-4 observationstillfällen genomföra observationer 

samspelssituationer och lek med kamrater.   

 

Observationerna kommer att följas upp med en enkät där förskolläraren utvärderar 

användandet av skattningsmaterialet. 

 

Hur genomförs lekobservationer med stöd av TIS-S? 

• Två barn observeras – ett fokusbarn och ett barn med lekfärdigheter som är typiska för 

åldern.  

• Ett barn i taget observeras 

• Förskolläraren observerar samma barn vid 3-4 tillfällen under samma vecka.  

 

V 1: 3-4 observationstillfällen á 5 minuter genomförs vid fri lek. 

Två TIS-S skattningar genomförs i slutet av veckan.  

V 2: Inga observationer genomförs.  

V 3: Samma observationer genomförs som v 1 och med samma barn. Två TIS-S skattningar 

genomförs i slutet av veckan.  

 

Tid för observationer: under maj-juni vt 2018 

 

Önskan om intervjuer ht 2018 
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Vi önskar även göra fördjupande intervjuer med tre av de deltagande förskollärarna. 

Intervjuerna kommer att ske under september och vara max en timme. All information som 

framkommer i arbetet är anonymiserad så att den inte kan kopplas varken till plats eller 

person. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst enligt forskningsetiska 

principer vid Vetenskapsrådet (2017). 

 

Utifrån informationen ovan önskar jag ditt samtycke till att tillfrågade förskollärare vid 

enheten kan genomföra dessa observationer under perioden maj-juni 2018. 

 

 

 

 

Förskolechef underskrift: 

 

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

 

 

 

Vänliga hälsningar Sanna Ringbom och Emma Teeling  

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  

Sanna Ringbom 

Emma Teeling  
 
examensarbete.ringbom.teeling@gmail.com 
 

Eva Siljehag, Fil. Dr. i pedagogik, universitetslektor i specialpedagogik  

Tel: 08-12 07 64 74, 0706-95 23 26                         

eva.siljehag@specped.su.se 

Mara Westling Allodi, Professor 

Tel: 08-12 07 64 78, 073 461 2522 

mara.allodi@specped.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:examensarbete.ringbom.teeling@gmail.com
mailto:eva.siljehag@specped.su.se
mailto:mara.allodi@specped.su.se
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Bilaga 4: Bilaga Missivbrev Förskollärare 

 

Lek och samspel för alla barn i inkluderande förskolemiljöer (dnr: 2016/1368-31/5) 

 

 

Till 

Förskollärare vid förskolan:   Stockholm 18-04-09 

 

 

Vill du vara med och utveckla förskolan och få tillgång till ett arbetsmaterial som synliggör 

barns lek och samspel? 

 

Vi heter Sanna och Emma, och studerar  på specialpedagogprogrammet vid Stockholms 

universitet. I höst genomför vi vårt examensarbete som är kopplat till pågående forskning vid 

specialpedagogiska institutionen och ingår i projektet Lek och samspel för alla barn i 

inkluderande förskolemiljöer. Projektet leds av lektor Eva Siljehag och professor Mara Allodi 

Westling vid Specialpedagogiska institutionen.  

 

Vi söker nu 30 stycken förskollärare som arbetar med barn i åldern 3-6 år som vill hjälpa oss 

att under månad maj och juni prova och utvärdera ett observationsmaterialet Teaching 

Impression Scale (TIS-S) som skattar barns lek och samspel.  

 

Vad är TIS-S? 

 

TIS-S är ett skattningsverktyg som pedagoger kan använda för att observera och värdera sina 

intryck av barns olika uttryck och möjligheter till samspel i fria lekstunder. Med TIS-S får 

pedagoger guidning till att uppmärksamma om och i så fall hur leksamspel mellan barn 

uttrycks och hur varje barns lekfärdigheter kan stimuleras och utvecklas inom samspelet med 

kamrater. 

 

 

Det innebär att under 5 minuter vid 3-4 observationstillfällen observera ett barn som är 

i behov av stöd och/eller andra frågor samspelet i lek med kamrater.   

 

Observationerna kommer att följas upp med en kortare enkät där förskolläraren 

utvärderar användandet av skattningsmaterialet. 

 

Hur genomförs lekobservationer med stöd av TIS-S? 

• Två barn observeras – ett fokusbarn och ett barn med lekfärdigheter som är typiska för 

åldern.  

• Ett barn i taget observeras 

• Förskolläraren observerar samma barn vid 3-4 tillfällen under samma vecka.  

 

V 1: 3-4 observationstillfällen á 5 minuter genomförs vid fri lek. 

Två TIS-S skattningar genomförs i slutet av veckan.  

V 2: Inga observationer genomförs.  

V 3: Samma observationer genomförs som v 1 och med samma barn. Två TIS-S skattningar 

genomförs i slutet av veckan.  
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Tid för observationer: under maj-juni vt 2018 

 

Önskan om intervjuer ht 2018 

Jag önskar även göra fördjupande intervjuer med några förskollärare. Intervjuerna kommer att 

ske under september och vara max en timme långa. All information som framkommer i 

arbetet kommer att avkodas så att den inte kan kopplas varken till plats eller person. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst enligt forskningsetiska principer vid 

Vetenskapsrådet (2017). 

 

Utifrån informationen ovan önskar jag ditt samtycke till ditt intresse för att genomföra dessa 

observationer under våren 2018 och till att få kontakta dig om förfrågan att bli intervjuad ht 

2018. 

 

 

 

 

Förskollärarens underskrift: 

 

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

 

 

 

Vänliga hälsningar Sanna Ringbom och Emma Teeling 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  

Namn och mailadress på uppsatsskrivare:  

 

Sanna Ringbom 

Emma Teeling  
 
examensarbete.ringbom.teeling@gmail.com 
 

 

Eva Siljehag, Fil. Dr. i pedagogik, universitetslektor i specialpedagogik  

Tel: 08-12 07 64 74, 0706-95 23 26                         

eva.siljehag@specped.su.se 

Mara Westling Allodi, Professor 

Tel: 08-12 07 64 78, 073 461 2522 

mara.allodi@specped.su.se 

 

 

mailto:examensarbete.ringbom.teeling@gmail.com
mailto:eva.siljehag@specped.su.se
mailto:mara.allodi@specped.su.se
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Bilaga 5: Guide till TIS-S  

 

Till förskollärare:  

Tack för att du deltar i att använda observationsguiden Teacher 

Impression Scale - Swedish Version TIS-S! 

 

Namn på uppsatsskrivare: Emma Teeling, Sanna Ringbom  

 

Nedan finner du en guide i hur du använder TIS-S. Planera in observationer av ett 

fokusbarn (F-barn) och ett barn med typiska lekfärdigheter(T-barn). Du genomför 

observationerna under en vecka och gör sedan ett uppehåll på en vecka. Veckan därpå 

genomför du återigen observationerna. 

Vecka 1: Observationen genomförs under en 5-minuters period, och iakttar om barnet är 

involverad och samspelar i en kamratlek vid 1-2 tillfällen under dessa 5 minuter. 

Observationens syfte och upplägg genomförs 3-4 gånger under en period av 1 vecka. 

Fyll i observationsunderlaget för respektive barn – det blir 3-4 underlag/barn. Sammanställ 

värderingen av fokusbarn på det gröna observationsunderlaget och underlaget för T-barnet på 

det gula underlaget. Gör en värdering och ange denna. Scanna eller maila till . 

……………………………………………………………………………………. 

Alternativt att jag som student hämtar underlaget om detta är möjligt: 

Vecka 2: Ingen observation genomförs 

Vecka 3: Observationen upprepas på samma sätt som v 1 och samma fokusbarn och samma 

barn med typiska lekfärdigheter observeras. 

Fyll i observationsunderlaget för respektive barn – det blir 3-4 underlag/barn. Sammanställ 

värderingen av fokusbarn på det gröna observationsunderlaget och underlaget för T-barnet på 

det gula underlaget. Gör en värdering och ange denna. Scanna och maila till 

examensarbete.ringbom.teeling@gmail.com 

Alternativt att jag som student hämtar underlaget om detta är möjligt: 
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Teacher Impression Scale - Swedish Version TIS-S 

- Observationsguide och enkätfrågor  

 

Vad är TIS-S? 

TIS-S är ett skattningsverktyg som pedagoger kan använda för att värdera sina intryck av 

barns möjligheter till samspel i lek och aktiviteter på förskolan. Avsikten med TIS-S är att 

pedagoger får guidning till att uppmärksamma om och i så fall 

 hur leksamspel mellan barn uttrycks och hur varje barns samspel och lekfärdigheter kan 

stimuleras och utvecklas inom detta kamratsamspel.  

TIS-S är direkt utvecklat för interaktionsprogrammet Play Time/Social Time (PT/ST). PT/ST 

är ett interaktionsfärdighetsprogram som utvecklats i USA tillsammans med flera forskare och 

praktiker och som också har prövats i Europa (Odom, m fl, 1997; Szumski m fl., 2015). 

Programmet utgår från antagandet att gemensamt lärande, samspelsfärdigheter och deltagande 

i lekstunder med socialt kompetenta kamrater främjar möjligheter till att barn erövrar 

lekfärdigheter. Programmet avser att stimulera till roliga lekstunder och till meningsfull 

kamratlek för alla barn och för barn i behov av stöd. Guidning i form av stöttning och 

relevanta instruktioner från såväl vuxna som kamrater upprepas över tid på ett planerat och 

systematiskt sätt och avser att borga för hållbara och vänskapliga relationer barnen emellan 

samt stimulera till att lekfärdigheter utvecklas hos varje barn.  

Hur används TIS-S? 

8) TIS-S används av pedagoger för att förbereda planerade lekstunder och kamratlek på 

förskolan för barn i åldrarna 3-6 år. Dessa förberedelser innebär att pedagogerna 

observerar barnen då och då vid lekstunder (i detta fall under först 1 vecka, därefter 

ingen observation och först v 3 genomförs samma observation igen). Syftet är att 

identifiera vilka barn som kan gynnas av en arrangerad lekstund där barn som har 

lekfärdigheter och barn som behöver få dessa stimulerade möts. För detta behöver 

pedagogen uppmärksamma dessa barn och deras lekaktiviteter vid flera tillfällen.  

Steg 1 

9) A) Välj för din observation ett barn är i behov av stöd och/eller som du har 

funderingar kring när det gäller deltagande i lek och socialt samspel.  

 

10) B) Observationen fokuserar på ett barn i en lekaktivitet där kamrater ges 

möjligheter att leka med varandra, samspela och interagera med sina kamrater. 

Observationen genomförs under en 5-minuters period, och iakttar om barnet är 

involverad och samspelar i en kamratlek vid 1-2 tillfällen under dessa 5 minuter. 

Observationens genomförs 3-4 gånger under en period av en vecka vid varierade 

leksituationer.  

Under dessa observationer involverar sig inte pedagogen i barnens lek och ger heller 

inte någon stöttning. Observationen avser ett barn. Observationen genomförs diskret, 

utan att störa barnens aktiviteter. Efter dessa 3-4 observationer, fyll i enkäten TIS-S  

(grönt papper) genom att välja den skattning som  sammanfattar de observerade 

färdigheter under v. X.  

 

11) C) Välj för din lekobservation ett barn som du bedömer har en förmåga att delta 

i lek och socialt samspel som är typisk för barn i denna ålder. Barnet har samma 

ålder och kön som barnet i behov av stöd som du valde i A.   
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12) D) Genomför observationen enligt B (kan genomföras under samma period som men 

vid andra tillfällen).   

13) Markera enkäten TIS-S (gult papper) genom att välja den skattning som sammanfattar 

de observerade färdigheter under v. X.  

 

Steg 2   

• E)  Efter ett uppehåll av en vecka (v.2) upprepa observationerna av samma barn 

enligt B (i behov av stöd) och D (typisk). Genomför observationerna under samma 

vecka (v. 3). Genomför observationerna förutsättningslöst och sträva mot att inte 

jämföra med v 1. 

 

• F) Markera TIS-S. Markera TIS-S (grönt papper) enligt observationerna av barnet i 

behov av stöd: markerat TIS-S (gult papper) enligt observationerna av barnet med 

lekfärdigheter som typiska för åldern.  

 

 

 

 

För frågor om TIS-S och support vid genomförandet av observationer med TIS-S kontakta 

oss: 

Namn på uppsatsstudenter: Sanna Ringbom och Emma Teeling: 

0703-45 40 94 / 0735-91 32 38 

Examensarbete.ringbom.teeling@gmail.com 
Eva Siljehag, Fil. Dr. i pedagogik, universitetslektor i specialpedagogik  

Tel: 08-12 07 64 74, 0706-95 23 26                         

eva.siljehag@specped.su.se 

Mara Westling Allodi, Professor 

Tel: 08-12 07 64 78, 073 461 2522 

mara.allodi@specped.su.se 

 

 

Referenser 

 

Odom, S. L., & McConnell, S. R. (1997). Play time/social time [microform]: Organizing your 

classroom to build interaction skills Minneapolis, MN: Institute on Community Integration 

(UIAP), University of Minnesota, the College of Education & Human Development; 

Washington, DC] : U.S. Dept. of Education, Office of Educational Research and 

Improvement, Educational Resources 

 

Szumski, G., Smogorzewska, J., & Karwowski, M. (2016). Can play develop social skills? the 

effects of 'play Time/Social time' programme implementation. International Journal of 

Developmental Disabilities, 62(1), 41-50. 

 

mailto:eva.siljehag@specped.su.se
mailto:mara.allodi@specped.su.se


 

 

52 

Bilaga 6: Intervjuguide 

  

Bakgrund: 

  

• ålder. 

• hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• hur länge har du arbetat på din nuvarande förskola? 

 

Teman: 

  

Vänskap - diskussion om vad vänskap är och förutsättningar för vänskap. 

  

• Hur gjorde/tänkte du för att bedöma vilket barn som skulle observeras som fokusbarn? 

  

• Hur gjorde/tänkte du för att bedöma vilket barn som skulle observeras som stödbarn? 

 

•  Berätta för oss om en situation från förskolan som du menar beskriver vänskap? 

 

• Hur gör ni för att arbeta med vänskap i barngruppen?  

 

• Exempel på när det är svårt att skapa förutsättningar för vänskap? 

  

• Vad tänker du om vänskapens betydelse för barn i behov av särskilt stöd ? 

 

•  Hur vet man om alla har en vän? 

 

Barn i behov 

 

• Vad det innebär 

• Om förskollärarens avdelning 

• Hur man arbetar kring behoven/barnet. 

Lek 

• lekens roll på förskolan? 

•  pedagogens roll i leken? 

• om fokusbarnets medverkan i leken? 

 

 



 

 



 

 

  

 

 

·    

  

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 

 


