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Sammanfattning 

 
Syftet med studien har varit att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa vilka upplevelser och erfarenheter 

förskollärare har av att uppmärksamma, stödja och stimulera barns behov av stöd i det sociala samspelet i 

gemensam lek. Det har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv med en hermeneutisk ansats för att kunna tolka 

samt få en förståelse för hur stöd kan ges i det sociala samspelet i förskoleverksamheten. Studien sökte svar på hur 

förskollärare upplever att barn som behöver stöd i gemensam lek uppmärksammas, vilka metoder som används 

för att ge stöd och stimulans i gemensam lek samt hur förskollärare upplever att verksamheten kan anpassas för 

att ge stöd och stimulans till lärande genom gemensam lek. Studien har genomförts med en kvalitativ 

forskningsmetod och ett specialpedagogiskt perspektiv. Empirin är inhämtad genom semistrukturerade intervjuer 

av åtta förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet. Resultatet av intervjuerna visade att det fanns olika sätt att 

stödja och stimulera barns lek, samtidigt som pedagogerna hade olika erfarenheter av hur det skulle göras. Det 

som framkom som tydligast och avgörande för om barnen får stödet är pedagogernas kunskap, förståelse och 

synsätt för samspelsprocessen i leken. Leken behöver samtalas om, prioriteras, ges tid och räknas som ett verktyg 

för lärande. Studien kan bidra till ökad förståelse av pedagogens betydelse, samspelsprocessen i leken, barns olika 

förutsättningar att kunna utvecklas socialt genom lek, samt att det går att upptäcka barn som behöver stöd i lek 

genom att observera det gemensamma samspelet. 

 

Nyckelord: Förhållningssätt, kommunikation, samspel, synsätt 
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Inledning  
 
Det är många barn mellan ett och fem år som spenderar en stor del av dagen i 

förskoleverksamhet i dagens samhälle. Där kan barn få möjlighet att uppleva glädje, 

engagemang och samhörighet som skapas genom delaktighet i det sociala lärandet. Det är i den 

gemensamma leken då barnen interagerar med andra barn och vuxna en stor del av den sociala 

utvecklingen sker. Får barn inte det stöd de behöver i sin sociala utveckling, som är en stor del 

av förskolans verksamhet, går de miste om möjligheter att ingå och utvecklas i gemensam lek 

tillsammans med andra.  

 
Lek är något som barn i hela världen använder för att erövra kunskaper och erfarenheter som 

sen kan bli avgörande för hur resten av deras liv utvecklas (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2006). Lek och rekreation är betydande för barns hälsa och välbefinnande skriver 

barnrättskommitténs allmänna råd fram. Det är i leken som barn utvecklar sin kreativitet och 

fantasi. Där övas även att fatta beslut, lösa konflikter och förmågan att förhandla. Det är där 

barnen får möjlighet att lära sig förstå och konstruera sin sociala position i världen genom att 

utforska, experimentera med nya idéer, roller och erfarenheter (Barnombudsmannen, 2013). 

Genom leken utvecklar barnen sitt språk och sin kommunikation, lär sig lekstrategier och 

lekregler som samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter Olofsson, 1992; Sheridan 

et al., 2009; Williams & Sheridan, 2018). Att leka är komplext och kräver vissa färdigheter som 

inte är en självklarhet för alla barn (Krag-Müller, Ørested Andersen & Veje Hvitved, 2012). De 

barn som behöver stöd i lek kan ha svårigheter med social interaktion, kommunikation, 

inlärning, motorisk samordning och uppmärksamhet, vilka alla är förmågor som behövs för att 

kunna leka och lära (Gillberg, 2018). 

 

I den nya läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019 betonas att leken är grunden för utveckling, 

lärande och välbefinnande (Skolverket 2018). Skollagen lyfter betydelsen av leken för att barns 

sociala förmågor ska utmanas och stimuleras. Även vikten av att bygga tillitsfulla relationer 

som stimulerar till utveckling och lärande lyfts fram, samt att ge barnen goda förutsättningar 

att känna sig trygga i gruppen (SFS 2010:800). Verksamheten ska bilda en helhet där omsorg, 

lärande och utveckling utgår från en helhetssyn på barnet. Den ska vara en förberedelse för 

fortsatt utbildning genom att underlätta för mångsidiga kontakter och social gemenskap (SFS 

2010:800). Barn behöver därför ges förutsättningar för lek och få möjlighet att delta utifrån sin 

egen förmåga och sina egna förutsättningar (Skolverket, 2018). Att behöva stöd i lek kan handla 

om att barnet känner sig otryggt, inte förstår leksignaler eller på bristande social kompetens 

(Knutsdotter Olofsson, 1992). 

 

Vikten av vuxnas stöd i leken påvisas av Knutsdotter Olofsson (1992) som beskriver att alla 

barn är födda med en förmåga att leka, men det krävs att vuxna leker med barnet för att 

lekförmågan ska kunna utvecklas. Eftersom samspelet mellan barnen i gruppen är en 

betydelsefull och aktiv del i barns utveckling och lärande är det ofta där pedagogers stöd 

behövs, enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Det är genom att aktivt delta i leken det 

är möjligt som pedagog att stödja kommunikationen mellan barnen och ha möjlighet att bland 

annat förebygga konflikter (Skolverket, 2018). Vara närvarande i leken som pedagog, och vara 

lyhörd för barns perspektiv i både planerade och oplanerade situationer och samtidigt vara 

inställd på vidgat lärande är något som gynnar lärandet (Thulin & Johansson, 2018). Inom 

förskolan har det sedan länge varit tradition att som pedagog vara ett stöd i leken men utan att 

störa den, avbryta den eller delta i den enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006). Det 



 

 2 

kan handla om att vuxna har en rädsla för att förstöra leken och en oro över att barnen inte ska 

få möjlighet att bli självständiga om vuxna deltar (Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure & 

Fernholt, 2018).  

 

Förskolans uppdrag enligt läroplanen är att uppmärksamma barn som av olika orsaker behöver 

mer ledning, stimulans eller särskilt stöd (Skolverket, 2018). I Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning (2017) framkommer skillnader i hur förskolor arbetar med barn som är i 

behov av särskilt stöd, vilket medför ojämlikhet i barns möjlighet att tillgodogöra sig 

utbildningen. Granskningen visar att många förskolor inte har tillräckligt utvecklande arbetssätt 

eller rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Förskolor som får stöd i arbetet med 

att följa upp och analysera stödinsatser samt får specialpedagogiskt stöd har ökade möjligheter 

(Skolinspektionen, 2017). Grundläggande förutsättningar för god kvalitet och för att barn ska 

kunna utvecklas och lära i relation till läroplanens mål är kommunikation och samspel 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). Olika faktorer påverkar barnens 

välmående, lärande och utveckling i förskolan enligt Williams och Sheridan (2018). Det kan 

handla om pedagogernas kompetens, gruppstorlek, antalet vuxna relaterat till barngruppen, 

ekonomiska resurser och förskolans ledning. Variation förekommer i svenska förskolor, vilket 

orsakar ojämlika villkor för barns utveckling, lärande och välmående (Skolinspektionen, 2017; 

Williams och Sheridan, 2018). 

 

Det visar sig enligt Skolforskningsinstitutets systematiska översikt (2019) att få studier har 

undersökt vad förskollärare gör för att stödja och stimulera barns gemensamma lek. Forskning 

som är gjord visar att förskollärare sällan uppmärksammar eller gör barns upptäckter i lek till 

föremål för undervisning (Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson, 2015; William & 

Sheridan, 2018). Mycket handlar om pedagogers arbetssätt, bemötande och hur arbetet 

organiseras. Målen för utbildningen för förskolan anges i läroplanen (Skolverket, 2018) men 

hur den ska omsättas i praktiken finns det inga tydliga riktlinjer för. Varje arbetslag blir lämnat 

till att tolka och omsätta läroplanen utifrån de kunskaper och möjligheter som finns. Det som 

framkommer i forskning, som belysts ovan, om ojämlikhet förskolor emellan, samt betydelsen 

av samspel i gemensam lek för barns välmående, utveckling och lärande gör att funderingar 

väcks på vilket stöd barn får. Förhoppningen är att denna studie kan bidra till att försöka vidga 

pedagogers förståelse och medvetenhet för vilka möjligheter och hinder det finns att kunna 

stödja och stimulera barns lek så det leder till utveckling. Med hjälp av studien vill vi inhämta 

kunskap och synliggöra vad som görs och vilken förståelse som finns för hur barns 

gemensamma lek kan stödjas, genom att fråga några yrkesverksamma förskollärare om deras 

erfarenheter och tankar. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Studien syftar till att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa vilka upplevelser och 

erfarenheter förskollärare har av att uppmärksamma, stödja och stimulera barns gemensamma 

lek. 

 

För att besvara studiens syfte har tre frågeställningar utformats, dessa är: 

 

• Hur upplever förskollärare att barn som behöver stöd i gemensam lek uppmärksammas? 

 

• Vilka metoder används för att ge stöd och stimulans i gemensam lek? 

 

• Hur upplever förskollärare att verksamheten kan anpassas för att ge stöd och stimulans 

till lärande genom gemensam lek? 

 

 

Tidigare forskning 
 

Det finns många olika former av lek, några lekar utförs enskilt medan andra förutsätter samspel. 

Denna studie begränsas till den gemensamma leken där socialt samspel utvecklas. Barn behöver 

olika mycket och varierande stöd av pedagoger för att ha möjlighet att utvecklas i det sociala 

samspelet. Barnen håller på att utvecklas och öva upp sina sociala förmågor i förskolan och har 

olika förutsättningar samt har kommit olika långt när det gäller förmågan att leka. I leken övas 

och utvecklas olika sociala förmågor genom samspelet mellan barn och mellan vuxna och barn. 

Vidare i denna studie benämns detta samspel som gemensam lek, det vill säga lek tillsammans 

med andra i en kontext där alla påverkar och påverkas av varandra. För att kunna leka och lära 

krävs ett samspel mellan människor och det är i detta samspel det kan visa sig om barn har 

svårigheter. Nedan lyfts valda delar utifrån vår bearbetning av vad styrdokument och tidigare 

forskning beskrivit om vikten av gemensam lek och samspel för utveckling och lärande. Hur 

avgörande pedagogernas synsätt och förhållningssätt är, samt vilken betydelse förskolemiljön 

har för vilket lärande som uppnås. Rubrikerna nedan är delvis sammanlänkande och kommer 

således att överlappa varandra innehållsmässigt. Då olika yrkeskategorier är verksamma i 

förskolan, så som förskollärare, barnskötare, samt även pedagogiskt outbildade personer, väljer 

vi att benämna samtliga som pedagoger i kommande text. 

 

Samspel, lek och lärande  

 

I läroplanen för förskolan lyfts lekens betydelse fram som en förutsättning för utveckling, 

lärande och välbefinnande (Skolverket, 2018). Det står vidare att barnen ska mötas av ett 

förhållningssätt och en miljö som uppmuntrar och ger förutsättningar för lek. Förskolan ska ta 

tillvara på barnens egna erfarenheter, behov och intresse samt kontinuerligt utmana genom att 

inspirera vidare till nya kunskaper och upptäckter (Skolverket, 2018). Det bekräftas även av 

flera forskare (Bygdeson- Larsson, 2010; Sheridan et al., 2009; Sheridan, Williams, Sandberg 

& Vuorinen 2011: Thulin & Jonsson, 2018). 

 

Under de första åren i livet utvecklas barns kognitiva, sociala, emotionella, kommunikativa och 

fysiska kompetenser, vilket sker tillsammans med andra barn och vuxna (Williams, Sheridan 

& Pramling Samuelsson, 2018). I leken övas och används olika sociala förmågor. Det kan 
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handla om förmågor att skapa relationer, utveckla gemenskap, samarbeta och kommunicera 

(Skolforskningsinstitutet, 2019). Då barn samspelar med andra uttrycker de att de vill något, de 

har förslag, idéer och önskemål (Sheridan et al., 2009). Kategorier som ligger till grund för ett 

samspel som helhet är bland annat: delat intresse, ömsesidighet, förhandling, oenighet/olika 

intentioner, försvar/skydd, bråk, anpassning och iakttagande. Barns samspel bygger på en delad 

förståelse för hur lekar brukar gå till och ett gemensamt fokus. Resultatet som framkommer i 

Sheridan et al. (2009) studie, är att barn i förskolan behöver få delta i ömsesidiga samspel och 

dela intressefokus med andra. Att samspela kräver ett visst aktivt agerande och 

perspektivtagande, men ger också ett ömsesidigt utrymme för andra att vara aktiva (Sheridan 

et al., 2009). Förutsättningen för att barn ska kunna utvecklas är deras möjlighet till delaktighet 

i samspel (Melin, 2013). Det framkommer däremot i forskning att barn inte alltid är socialt 

delaktiga i verksamheten. Framförallt är funktionsnedsatta barn mer uteslutna än barn utan 

funktionsnedsättning och det är i organisationen som hinder och möjligheter för delaktighet 

finns, enligt Melin (2013). 

 

Förutsättningarna för lärande i förskolan påverkas av kulturen, teorier och ideologier i dagens 

samhälle, menar Sheridan et al. (2011). Det är avgörande för vilka möjligheter barnet har att 

utvecklas socialt. De utrycker vidare att den moderna förskolans uppdrag kan delas i två olika 

inlärningsfokus. Ett socialt pedagogiskt fokus som har målet att barnen ska bli aktiva 

samhällsmedborgare med möjlighet att kontrollera sitt liv genom att stärka självkänsla och 

självförtroende hos barnen. Ett annat fokus ligger på den kognitiva inlärningsförmågan hos 

barnet och att utveckla den som en förberedelse för skolan (Sheridan et al., 2011). 

 

De sociala och känslomässiga färdigheterna i lärandet hos barn har uppmärksammats under det 

senaste året, enligt Skolverket (2019). Det är i sociala sammanhang med föräldrarna, andra barn 

och pedagoger, som barnen har möjligheter till att utveckla dessa färdigheter (Skolverket 2019). 

Ashiabi (2007) framhåller att det är just leken och samspelet med andra barn som är välgörande 

för barns socioemotionella utveckling. Barn som leker med andra barn får tillfälle att förbättra 

sin förmåga till perspektivtagande, känslomässig förståelse, empati och att reflektera innan de 

agerar (Ashiabi, 2007). I leken får barnen möjligheter att pröva sina idéer och tankar mot andra 

samt utveckla förståelser som samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter 

Olofsson, 1992; Williams & Sheridan, 2018).  

 

Möjligheter och hinder för samspel, lek och lärande 

 

Barn får inte samma möjligheter att utvecklas i samspel, lek och lärande, eftersom 

förutsättningar varierar mellan olika förskolor (Sheridan et al., 2009; Skolinspektionen, 2017; 

Williams & Sheridan, 2018). I forskning har det framkommit att pedagoger ofta har begränsad 

kunskap om vad och hur barn samspelar och leker, enligt Bygdeson-Larsson (2010). Hon 

berättar vidare att det ofta är lättare att se det konkreta i situationen som utspelar sig, men för 

att kunna möta och se vad som sker i leken behöver pedagogerna kunna förstå samspelet och 

inte bara det som konkret syns vid en snabb överblick. Det kan också vara lätt att förvänta sig 

att barn med funktionsnedsättningar ska ha svårigheter, men barn utan funktionsnedsättningar 

kan ha större problem som vuxna inte uppmärksammar (Sheridan et al., 2011). 

 

Barn kan inte klara sig själva i fri lek utan närvarande vuxna, menar Bygdeson- Larsson (2010). 

Hon framhåller att barn behöver ha en inre kontroll och ett utvecklat språk för att kunna klara 

sig i den fria leken. Barn kan vara iakttagande och samtidigt ta del av det som sker genom att 

iaktta, men är då inte delaktiga i samspelen, de befinner sig i utkanten av samspelet, är mer 

passiva och anpassar sig efter andra (Sheridan et al., 2009). Upplevelser barn får av socialt 
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samspel kan bero på vilken kultur eller omsorgsmönster som råder i förskolan (Bygdeson-

Larsson, 2010).  

 

Barn som får svårigheter i lek och samspel kan uppmärksammas på olika sätt i en barngrupp. 

Det kan handla om ett utåtagerande, stökigt beteende eller tysta, tillbakadragna och ibland rädda 

barn (Bygdeson-Larsson, 2010; Melin, 2013; Olsson & Olsson, 2017). Barn kan också ha svårt 

att förstå leken, hålla fokus i leken och hinna med när den ändrar riktning (Melin, 2013). Vissa 

barn behöver mer tid att förstå leken, den kan vara förbi innan de hunnit delta (Melin, 2013). 

Orsakerna till varför barn kan få svårigheter i lek kan beror på många olika saker (Olsson & 

Olsson, 2017). Melin (2013) använder i sin avhandling begreppet situationsberoende autonomi 

som förklarar att det är den handlingsfrihet, handlingsmöjlighet och handlingsförmåga barn har 

i olika situationer som avgör hur deras samspel i leken blir. I en barngrupp positionerar även 

barn sig i förhållande till varandra, vilket kan skapa möjligheter eller hinder i leken (Melin, 

2013). Om ett destruktivt samspelsklimat uppstår på en avdelning kan det vara svårt att bryta 

(Bygdeson- Larsson, 2010; Melin, 2013). Barns vilja, intentioner och möjlighet att agera i 

samspel med kamrater har betydelse för barns fantasi, kreativitet och lekfullhet som påverkas 

av den förskolekultur de är en del av (Sheridan et al., 2009).  

 

Pedagogers roller och synsätt 

 

Läroplanen anger att barn ska få förutsättningar för lek de själva tar initiativ till och möjlighet 

att delta i gemensamma lekar utifrån sina egna förutsättningar och utifrån sin egen förmåga. 

Den lyfter vikten av närvarande pedagoger som en förutsättning för att kunna få det stöd i 

kommunikation och konflikthantering som det kan finnas behov av (Skolverket, 2018). För att 

barns utforskande i form av lek och lärande ska bli möjligt, behöver barn känna grundläggande 

tillit till de vuxna i förskolan och känna sig trygga. Den viktigaste uppgiften pedagoger har är 

att använda sin professionella kunskap och sitt engagemang i barnen för att stimulera deras lek 

och lärande (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Bygdeson-Larsson (2010) betonar att 

tryggheten av en närvarande och pålitlig vuxen gör att barnen känner sig sedda och bekräftade, 

vilket hon påpekar att barn i svårigheter och mycket små barn ofta har stort behov av. Att känna 

sig trygg och lugn är grunden för att kunna koncentrera sig och även grunden för att kunna 

skapa, leka, lära och kommunicera med andra, vilket i sin tur är grunden för att kunna ta hänsyn 

och fungera socialt (Bygdeson-Larsson, 2010). Barn kan behöva få hjälp av vuxna för att finna 

ett inre lugn med hjälp av ett tryggt inlevelsefullt samspel mellan vuxen och barn, vilket kan 

påverka att samspelet barn emellan utvecklas gynnsamt. Genom goda relationer lär barnet sig 

ge plats åt andra, samt kunna hävda sin egen vilja och ta plats (Bygdeson-Larsson, 2010; Melin, 

2013). En ökad förståelse hos vuxna kan påverka samspelsklimatet och situationer för barn i 

lek och samspelssvårigheter. Genom att ha ett inlevelsefullt förhållningssätt kan pedagogerna 

upptäcka motiv, känslor och omständigheter i leken och samspelet som ligger bakom barns 

beteenden (Bygdeson-Larsson, 2010). 

 

Barn behöver möta pedagoger som samspelar med dem och utmanar dem i en ömsesidighet 

mellan lek och lärande där barn och pedagog delar intressefokus. Hur pedagogerna förhåller sig 

till barn och deras agerande avgör om situationen blir ett lekande lärande tillfälle (Sheridan et 

al., 2009). Det krävs även lyhördhet av den vuxne för att kunna tolka barns uttryck och ha god 

kännedom om barnets erfarenheter, sätt att agera, samt vad den specifika situationen kräver av 

det för att kunna vägleda barnet (Sheridan et al., 2009). Det gäller att pedagogerna följer 

processen i leken på ett mentalt plan för att få en förståelse för vad som sker i barns lek och 

samspel (Bygdeson-Larsson, 2010). Pedagoger bör förhålla sig till leken på ett iakttagande och 
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inlyssnande sätt, för att därefter kunna ta beslut om att agera eller inte, så det inte leder till 

avbrott i leken (Bygdeson-Larsson, 2010). 

 

Pedagoger i förskolan tolkar situationer i samspelsprocessen på sitt eget sätt utifrån sina 

erfarenheter och sitt synsätt. Bygdeson-Larsson (2010) anser att det behövs gemensamma 

tolkningar i arbetslaget för att få en bredare bild av olika situationer och ett gemensamt synsätt. 

Den tysta kunskapen, det vill säga pedagogers erfarenheter och egenskaper att känna in barns 

perspektiv och mentala tillstånd behöver kommuniceras i arbetslaget. Genom att regelbundet 

observera barngruppen, reflektera i arbetslaget och dela varandras erfarenheter tillsammans 

med en samtalsledare kan pedagoger hitta alternativa förhållningssätt och se barns perspektiv 

från olika håll, enligt Bygdeson-Larsson (2010). Skolinspektionens granskning (2017) visar att 

förskolepersonal ofta saknar ett gemensamt synsätt på vad särskilt behov är och vad som utgör 

behov av särskilt stöd varierar mellan förskolor. Det gör att barn riskerar att inte få sina behov 

av stöd tillgodosedda och får därmed inte möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina 

förutsättningar. 

 

Förskollärares uppdrag är komplext, multidimensionellt, relationellt och utgörs av en förmåga 

att interagera med både barn och vuxna (Sheridan et al., 2011). Pedagoger behöver ha ett tydligt 

förhållningssätt, medvetenhet om vad barn har rätt att lära, kunskaper om innehåll, didaktik, 

barn och barns utveckling och lärande som kontinuerligt behöver anpassas efter tid och kontext 

(Williams & Sheridan, 2018). Det krävs också en ömsesidig interaktion för att det ska bli ett 

samspel, där barn och vuxna kommunicerar verbalt eller kroppsligt med gester, ord och tonfall 

i förhållande till varandra (Sheridan et al., 2009). Kommunikationen bör kännetecknas av 

engagemang, närhet och respekt, där barn ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens 

genom att få delta i olika aktiviteter och i samtal om relationer (Sheridan et al., 2009). 

 

Kvalitén i samspelet mellan vuxen och barn är en avgörande förutsättning för att barnet ska 

kunna vara konstruktivt och kunna koncentrera sig i lek och samspel med andra barn 

(Bygdeson-Larson, 2010). Pedagoger med bristande lyhördhet och responsivitet som inte tar 

hänsyn till barns perspektiv, behov och intressen riskerar att initiera lek som kan innebära 

negativt samspel mellan barnen eller som förstör pågående lek (Skolforskningsinstitutet, 2019). 

 

Stöd och stimulans av barns samspel, lek och lärande 

 

I en lärandemiljö med ömsesidiga möten där barn och vuxna kan mötas och dela tillfällen i 

stunden finns förutsättningar för barns utveckling och lärande. Pedagoger möter barnen i deras 

intentioner och strävar efter att inta deras perspektiv (Sheridan et al., 2009). 

Skolforskningsinstitutet har gjort en systematisk översikt över vad förskollärare bör göra för att 

stödja och stimulera barns sociala förmågor. De kom fram till att förskollärare behöver kunna 

regissera, delta, observera och reflektera barns lek. De behöver även kunna ta barns perspektiv, 

ha ett medvetet ledarskap och kunna ta ansvar för förutsättningar i lek som initieras av både 

vuxna och barn. Lära känna barnen i gruppen är viktigt och särskilt betydelsefullt för de barn 

som behöver stöd. Pedagoger bör observera barnen regelbundet för att få kunskap om 

barngruppen och barnens sociala förmågor eftersom det är lättare att stödja sociala förmågor 

om de uppmärksammas (Skolforskningsinstitutet, 2019). 

 

Pedagoger förutsätts kunna förhålla sig till lek och lärande, samt kunna uppmärksamma vad 

och hur barn möter olika ”ämnen” i vardagliga situationer (Williams & Sheridan, 2018). Lek 

kan vara ett tillvägagångssätt för barn att lära, men trots det är lek inte fokus för att främja 

lärandet på ett medvetet sätt i förskolan, enligt forskning (Karlsson Lohmander & Pramling 
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Samuelsson, 2015; Williams & Sheridan, 2018). I förskolan betonas sällan de tillfällen som 

sker i stunden som utgör en stor del av det vardagliga arbetet, enligt Thulin och Jonsson (2018). 

De har i sin studie visat att oreflekterad kunskap hos pedagoger ger andra förutsättningar än ett 

medvetande som reflekteras i kommunikation och handling. De kom fram till att en förmåga 

att vara lyhörd för barns perspektiv, fånga tillfällen i stunden och samtidigt ha medvetandet 

inställt mot ett vidgat lärande ger barn bättre förutsättningar. I planerade och i spontant 

uppkomna tillfällen kan pedagoger skapa intresse på ett lekfullt, omsorgsfullt och kreativt sätt 

som kan fördjupa barns kunskaper (Williams & Sheridan, 2018). Pedagoger kan inte ta för givet 

att barn lär sig i leken, de måste förstå vad det innebär att rikta barns uppmärksamhet mot 

lärande, att ta barns perspektiv, samt ha en förståelse för vikten av omvårdnad och dess relation 

till barnens lek och lärande (Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson, 2015). 

 

För ökad möjlighet att kunna undervisa i förskolan och arbeta mot läroplanens mål krävs 

möjlighet att dela in barnen i grupper med färre barn (Sheridan et al., 2009; Williams & 

Sheridan, 2018). Pedagogers undervisning innebär ett aktivt handlande och lärande i sociala 

och vardagliga sammanhang (Williams & Sheridan, 2018). Deras kompetens att kunna utmana 

barns lärande och förstå vad deras olika färdigheter och förmågor kan vara ingår också 

(Williams & Sheridan, 2018). Williams et al. (2018) framhåller att den fysiska inom- och 

utomhusmiljön och sammansättningen av gruppen påverkas av förskollärares kompetens. 

Något som också påverkar möjligheten att dela barngruppen är att yngre barn och barn med 

behov av stöd i sin utveckling ofta kräver mer av vuxna i form av uppmärksamhet och omsorg, 

enligt Williams et al. (2018). 

 

I en barngrupp förekommer maktförhållanden mellan barn, vilket kan påverka möjligheterna 

att få vara med i lek (Melin, 2013). Att uteslutas från kamratinteraktioner kan bero på kontexten 

eller på en funktionsnedsättning som försvårar hanteringen av sociala kontakter, reglera känslor 

och att kommunicera (Melin, 2013). Barn som har svårt att komma med i lekgrupper får därmed 

färre möjligheter att utveckla social kompetens (Olsson & Olsson, 2017). En individ kan bli 

bärare av orsaken till uteslutning ur lek (Melin, 2013). Det går inte att förlägga svårigheter med 

att förstå varandra endast på individerna, när det gäller samspelet mellan barnen. Samspelet 

påverkas även av den omgivning de ingår i, enligt Melin (2013). En slutsats som Bygdeson-

Larsson (2010) gör utifrån tidigare forskning är att samspelsprocesser i förskolans vardag kan 

ha stor och långsiktig betydelse särskilt för de barn som tidigt och ofta befinner sig i svårigheter 

när det gäller samspelet med sina pedagoger och kompisar. Med en god relation kan 

problembeteende och skolsvårigheter förebyggas (Bygdeson-Larsson, 2010). 

 

Förskolemiljö 

 

En förskolemiljö kan vara för strukturerad eller för ostrukturerad och målen för verksamheten 

kan bli otydliga om den bärs upp av för många eller för få regler och rutiner (Sheridan et al., 

2009). Ett otillåtet och kontrollerande klimat med begränsat utrymme och material kan ge färre 

ömsesidiga möten, interaktioner och mindre kommunikation mellan pedagoger och barn 

(Sheridan et al., 2009). Det kan finnas en pedagogisk omedvetenhet från pedagogerna och 

orsakerna till en sådan lärmiljö kan bero på exempelvis: pedagoger och barn fokuserar på olika 

aspekter i verksamheten, de yttre villkoren kan upplevas övermäktiga, pedagogerna kan fastna 

i negativa situationer och barnen kan upplevas som problemet (Sheridan et al., 2009; Williams 

et al., 2018). Även strukturella och ekonomiska villkor för verksamheten kan påverka kvalitén 

samtidigt som resultatet från Sheridan et al. (2009) studie visar att trots bra ekonomiska och 

strukturella förhållande förekommer sämre kvalitet på förskolor. En förklaring till förskolors 
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kvalitet kan vara den pedagogiska medvetenheten, kompetensen och självinsikten pedagoger 

har (Sheridan et al., 2009). 

 

Den fysiska miljön har betydelse och behöver utformas så den inger både trygghet och 

möjlighet för utveckling och lärande. I Skolinspektionens granskning visar det sig att många 

förskolor behöver utveckla sina miljöer och material så att de lockar och inspirerar till 

aktiviteter (Skolinspektionen, 2018). Williams och Sheridan (2018) har i sin studie observerat 

att vissa förskolor har otillräcklig basutrustning, ett begränsat material för lärandeaktiviteter 

och trånga utrymmen. Även pedagoger med bristande kunskaper och bristande intresse finns, 

där barns erfarenheter inte tas tillvara och en okunskap kring hur undervisning kan bedrivas 

och dess betydelse för barns lärande och utveckling blir synlig (Williams & Sheridan, 2018). 

Bygdeson-Larson (2010) menar att det kan vara svårt att vara lyhörd i sitt samspel med barnen 

eftersom idealbilden av förskolan kontra hur verkligheten ser ut kan framkalla dåligt samvete 

och stress hos pedagoger. Även ökade krav och fler yngre barn i förskolan kan påverka. Oftast 

vet pedagoger vad de borde göra men orkar inte på grund av överbelastning (Bygdeson-

Larsson, 2010). 

 

Förskollärare upplever ofta barngrupper som för stora eftersom det är mest konkret att peka på, 

istället för det komplexa hos barngrupper då alla dimensioner beaktas. Det kan handla om 

förskollärares kompetens, deras didaktiska kunskaper och även om hur barngrupper och miljön 

organiseras som påverkar upplevelsen och konsekvensen av barngruppens storlek (Williams et 

al., 2018). Stressnivån hos både barn och pedagoger ökar av en gruppstorlek med många och 

ostabila relationer (Williams et al., 2018). Mer än 15 barn i en grupp, barnens ålder och om det 

är fler än fyra vuxna har betydelse för stressnivån hos barn. Har pedagogerna hög 

relationskunskap kan barns stressnivå påverkas till det bättre (Williams et al., 2018). Om 

pedagogerna kan samarbeta, arbeta mot gemensamma mål och ha ett större fokus på gruppen 

istället för på individuella barn är antalet barn i gruppen inte ett problem (Williams et al., 2018). 

Skolinspektionen (2017) har i sin granskning uppmärksammat att i de förskolor där personal 

får stöd av specialpedagog reflekterar de kring att förändra verksamheten för att förebygga att 

behov uppstår. 

 

 

Teori 
 
Ett specialpedagogiskt perspektiv har varit utgångspunkten för studien. Den teoretiska 

inramningen i studien har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv med en hermeneutisk ansats 

när vi har bearbetat och analyserat vår empiri. Nedan beskrivs dessa perspektiv och ansats, samt 

hur de används i den här studien. 

 

Specialpedagogiskt perspektiv kan enligt Nilholm (2005) antingen ses som sociala 

konstruktioner eller som tillkortakommande hos individen. Det specialpedagogiska och 

relationella perspektiv som valts och använts i studien är fokuserat på de sociala 

konstruktionerna, miljöerna och det bemötande barnet får. Verksamhetens komplexitet och 

motsägelsefullhet behöver tas hänsyn till vilket Nilholm (2005) beskriver som ett 

dilemmaperspektiv. Det handlar om individens möjligheter och förutsättningar kontra 

verksamheten och hur lösningarna påverkar barnens fortsatta utveckling och lärande (Nilholm, 

2005).  
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Utgångspunkten för studien är förståelsen av samspelets betydelse mellan människor som 

påverkar och påverkas i en pågående process. Ett sociokulturellt perspektiv är en social teori 

som belyser vikten av sociala samspel för lärande och utveckling, enligt Säljö (2017). Genom 

samspel med andra i olika aktiviteter blir människor delaktiga i kunskaper och erfarenheter 

(Säljö, 2017). Ursprunget till den sociokulturella teorin är Vygotskijs arbeten om utveckling, 

lärande och språk (Säljö, 2017). Utifrån Vygotskijs tankar menar Säljö (2017) att vi använder 

oss av språkliga och materiella redskap. Att tänka och kommunicera innebär att människor 

använder sig av kulturella redskap för att förstå och analysera omvärlden. Språkliga redskap 

utvecklas inom samhällen och kulturella gemenskaper, de ändras, utvecklas och formas av 

traditioner (Säljö, 2017). Kunskaper och färdigheter hos människor är beroende av varandra, 

de är inte teoretiska eller praktiska utan både och (Säljö, 2017). 

 

Enligt Vygotskijs teori är lärande och utveckling en process som ständigt pågår och människan 

utvecklas hela tiden (Säljö, 2017). Ett bekant begrepp i Vygotskijs arbeten är den proximala 

utvecklingszonen. När barn får uppgifter att lösa bör de ligga lite över deras kunskapsnivå för 

att kunna inhämta nya färdigheter och kunskaper med stöd av vuxna för att sedan kunna 

använda sina nya färdigheter och kunskaper på egen hand (Olsson & Olsson, 2017). Pedagoger 

behöver utveckla sin kompetens och förståelse för hur barns utvecklingszoner ser ut för att 

kunna leda dem vidare i deras utveckling (Säljö, 2017). Nya situationer och kunskaper bör 

innebära en lagom stor utmaning med hänsyn till barns utvecklingsnivå enligt Vygotskijs teori 

(Olsson & Olsson, 2017) 

 

Den hermeneutiska ansatsen i den kvalitativa studie som är gjord handlar om att förstå och tolka 

förskollärarnas svar (Lind, 2014). De svar som framkommer är utvalda delar från några 

förskollärares erfarenheter och kan därmed inte generaliseras utan ge en förståelse för hur de 

upplever att de kan stimulera och stödja barns gemensamma lek. Hermeneutik handlar enligt 

Bygdeson-Larsson (2010) om att förstå och tolka och det finns olika sätt att förstå verkligheten. 

Genom att sätta ihop olika delar till en helhet skapas förståelse (Bygdeson-Larsson, 2010).  

 

 

Metod 
 
Här nedan redogörs och motiveras för vald datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt för 

insamling och bearbetning av empiri som valts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Studien är utförd som ett examensarbete i utbildningen till specialpedagog av 

två förskollärare med lång yrkeserfarenhet. 

 

Studien är en kvalitativ studie av sociokulturell natur som har ett hermeneutiskt vetenskapsideal 

vilket innebär att försöka förstå och tolka empirin som samlats in (Lind, 2014). Denna metod 

valdes då den anses harmonisera med det aktuella ämnet eftersom det handlar om olika aspekter 

av mänskliga erfarenheter och eftersträvan om att söka en förståelse för dem. Med det aktuella 

ämnet som utgångspunkt kan denna metod vara den mest fördelaktiga för att kunna komma 

fram till ett intressant resultat samt ge ökad möjlighet att göra en mer välgrundad analys (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

 

Deltagare/material 

 

För att samla in empiri har vi intervjuat åtta förskollärare, med olika lång erfarenhet av yrket. 

Empirin är hämtad från sex förskolor då två av förskolorna är representerade av två 
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förskollärare. Några utav förskolorna ligger i stadsmiljö och några på landsbygden. Detta val 

gjordes för att få en större socioekonomisk bredd representerad. Alla förskolor tillhör samma 

kommun och var kända för oss sedan tidigare. Samtliga förskolor har mellan fyra och sex 

avdelningar. Valet av informanter har gjorts genom ett icke slumpmässigt urval, vilket innebär 

att personerna som deltagit i intervjuerna är förskollärare som var intresserade av att delta 

(Bryman, 2018). Fler pedagoger än vi behövde tillfrågades och de som först anmälde intresse 

och var tillgängliga under tiden studien genomfördes intervjuades, vilket endast var 

förskollärare. Det icke slumpmässiga urvalet gjordes på grund av den begränsade tiden för 

genomförande och bearbetning av material som fanns att tillgå. Prioriteringen gjordes att lägga 

mindre tid på att finna respondenter så mer tid kunde läggas på bearbetning och analysering av 

empirin. Det var ett medvetet val att använda ett icke slumpmässigt urval trots att resultatet kan 

påverkas av de begränsningar det kan innebära i form av låg generaliserbarhet. Kvalitativa 

forskningsresultat kritiseras även enligt Bryman (2018) eftersom de anses svåra att generalisera 

utöver det förhållande där de skapats. Syftet med studien är inte att generalisera utan att belysa 

några förskollärares tankar, erfarenheter och kunskaper kring hur barn med behov av stöd i 

gemensam lek kan stödjas och stimuleras. Varför dessa förskollärare inte beskrivs mer ingående 

är för att undvika risken att de ska kunna identifieras. 

 

Vi genomförde fyra semistrukturerade intervjuer vardera som sedan bearbetades var för sig 

med hjälp av kodning. Efter en gemensam bearbetning och kodning av alla intervjuer 

sammanställdes de slutligen till ett gemensamt resultat. En kännedom fanns om att relationen 

och det personliga samspelet mellan intervjuare och intervjuperson spelade en central roll för 

intervjun. Det kan innebära att olika slags kunskaper skapas enligt Kvale och Brinkmann 

(2014). Vilka svar informanter ger påverkas av hur intervjuaren har agerat, ställt frågor, lyssnat 

aktivt, tillåtit tystnad och varit beredd på oväntade skeenden (Bryman, 2018).  

 

Datainsamlingsmetod  

 

Metoden som använts är semistrukturerad intervju med en intervjuguide (bilaga 2) som 

utgångspunkt. I intervjuguiden konstruerades frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Frågorna utformades så att vi genom samspelet med informanterna skulle kunna bli delaktiga i 

deras erfarenheter. Frågorna i intervjuguiden inleddes med frågor om informanternas bakgrund, 

för att bilda oss en uppfattning om vilken utbildning och yrkeserfarenhet de hade. Sedan 

användes öppna frågor som var tematiserade utifrån studiens frågeställningar. Valet att göra 

semistrukturerade intervjuer gjordes för att det är en flexibel intervjumetod där olika teman 

berörs och möjligheten fanns att kunna ställa frågorna i olika ordning vid intervjuerna (Bryman, 

2018). Friheten att kunna ställa följdfrågor för att följa upp något som sagts och för att kunna 

få så innehållsrikt material som möjligt var även det eftersträvansvärt och kan vara fördelaktigt 

vid kvalitativa studier enligt Bryman (2018). Följdfrågor i de olika intervjuerna ställdes vid de 

tillfällen då vi upplevde ett behov av att informanterna förtydligade och utvecklade svaren. 

Medvetenheten fanns att våra personliga val att ställa följdfrågor och våra erfarenheter kan ha 

påverkat resultatet även om vi utgått från samma intervjuguide. Den kunskapsfördjupning som 

skett under bearbetningen av aktuella vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur i ämnet 

kan också ha påverkat vilka följdfrågor som ställdes. 

 

Procedur 

 

Kontakt togs via e-post med förskolecheferna på respektive förskola för att få deras medgivande 

till att medarbetare från deras verksamhet deltog i studien. Ett informationsbrev (bilaga 1) 

skickades, där syftet med studien samt vår medvetenhet om de forskningsetiska principerna 
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framgår. Vi ville även förtydliga att förskolans sekretess fortfarande gäller oss. Förfrågan om 

intresse och möjlighet att delta i intervju ställdes även den via e-post och/eller telefonkontakt 

till förskollärarna. Därefter skickades informationsbrev och intervjuguide via e-post till de 

förskollärare som erbjudit sig att delta. Att få intervjuguiden i förväg kan ha påverkat deras svar 

eftersom de fick chansen att tänka igenom frågorna före intervjun. Innan intervjuerna 

genomfördes försäkrade vi oss om att informanterna tagit del av informationsbrevet, och 

emottog deras muntliga samtycke.  

 

Intervjuerna genomfördes på förskolorna där förskollärarna arbetar eller på annan lämplig plats 

för att underlätta och inte ta mer tid i anspråk än nödvändigt för deltagarna. Plats för 

intervjuerna valdes av informanten, med syfte att det skulle kännas tryggt och avslappnat och 

på det viset kunna leda till att få fram rika beskrivningar av deltagarnas tankar och erfarenheter. 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning både på telefon och på Ipad, för att vara säkra på 

att ljudupptagningen skulle fungera tillfredsställande. Tekniken användes för att kunna uppfatta 

informanternas svar med deras egna ord och ha möjligheten som intervjuare att vara lyhörd och 

kunna följa upp de svar som framkom (Bryman, 2018). Intervjuerna transkriberades noggrant 

och systematiskt så snart som möjligt efter genomförd intervju för att komma ihåg exempelvis 

tvekan eller någon annan reaktion som kan vara av betydelse för resultatet. 

 

Tillförlitlighet 

 

Det finns många olika beskrivningar av verkligheten och det är trovärdigheten i beskrivningen 

som gjorts som avgör hur andra människor uppfattar studies resultat (Bryman, 2018). I studien 

har vi försökt beskriva hur vi gått tillväga så utförligt och sakligt som möjligt. Samtidigt är det 

i och med de val som gjorts inte troligt att studien kan göras igen och erhålla samma resultat. 

Detta har inte varit avsikten utan syftet har varit att belysa några förskollärares upplevelser och 

erfarenheter. För att få en bild av vilka möjligheter och hinder som förskollärarna upplever att 

de har för att kunna ge barnen det stöd och den stimulans de behöver och har rätt till. Studien 

går heller inte att generalisera utan har varit en strävan efter en förståelse för värderingar och 

åsikter i den kontext som undersökningen genomförts, vilket är i enlighet med vad Bryman 

(2018) uttrycker.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

 

Det ställs olika uppförandekrav på en forskare under forskningsprocessen som har sin 

förankring i samhällets etiska normer och värderingar och sammanfattas i några allmänna regler 

enligt vetenskapsrådet (2017). Under processen med att samla in, bearbeta och analysera 

empirin har vi förhållit oss till och gjort etiska ställningstaganden. Genom hela studien har 

forskningsetiska principer när det gäller individskyddskrav följts. Individskyddskravet 

konkretiseras av vetenskapsrådet (2002) i fyra allmänna huvudkrav: 

• Informationskrav, vilket innebär att deltagarna och deras chefer har fått fullständig 

information om vad deras deltagande innebär genom informationsbrevet. De fick reda på syftet 

med studien samt på vilket sätt informationen de delgivit oss förvaras och används. 

• Samtyckeskrav, innebär att deltagandet sker helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 

motivation (Kvale & Brinkmann, 2014). Informanterna tillfrågades innan intervjun om de läst 

informationsbrevet och gav sitt muntliga samtycke.  

• Konfidentialitetskrav, innebär att personer och platser där intervjuerna genomförts 

avidentifierats, samt att noggranna överväganden görs vad gäller information som eventuellt 

kan härledas till källan (Lind, 2014). De förskolor som berörs i studien namnges inte och de 
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medverkande förskollärarna har fått fingerade namn. Det insamlade materialet förvaras så 

obehöriga ej kan ta del av det. 

• Nyttjandekrav, innebär att informationen som samlas in endast får användas i forskningssyfte 

och kommer efter studien är avslutad att raderas (Lind, 2014). I vårat fall gäller det så snart 

examensarbetet är godkänt. Detta informerades informanterna om i informationsbrevet och 

även innan intervjuerna gjordes. 

 

Analysförfarande  

 

Empirin som samlades in till den här studien har efter transkriberingen kodats, kategoriserats, 

tolkats och analyserats. Analysera betyder, enligt Kvale och Brinkmann (2014), att separera 

något i delar eller element. För att få en struktur på empirin kodade och tematiserade vi utifrån 

våra frågeställningar. I det första skedet tematiserades de intervjuer vi genomfört individuellt. 

Därefter tematiserade, sammanställde och bearbetade vi alla intervjuer gemensamt. Med 

tematisering menas koder som identifieras i utskrifter och som sedan kopplas till 

forskningsfrågor (Bryman, 2018). Samtidigt var vi medvetna om att hur vi tolkade 

transkriberingen även byggde på vår förförståelse om verksamheten. Enligt hermeneutisk 

tolkning finns det inte någon tolkning som är förutsättningslös (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Resultatet sammanställdes och presenterades sedan i en berättande text. Medvetenheten fanns 

om att användningen av ett annat tillvägagångssätt troligen kunde ha genererat ett annat resultat. 

Analysarbetet utfördes i ett samspel mellan analyserandet och de andra forskningsuppgifterna 

och påbörjades redan efter det att intervjuerna var gjorda. Syftet med analysarbetet var att 

försöka få de insamlade uppgifterna begripliga i förhållande till studiens syfte. Vi försökte 

åstadkomma det genom att både se övergripande på materialet och även studera det i detalj, 

vilket enligt Malmqvist (2007) kan vara fördelaktigt. Resultatet som framkom analyserades och 

diskuterades sedan i relation till tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv. 

 

 

Resultat 
 

I resultatet nedan har vi sammanställt det som vi anser svarar på våra forskningsfrågor utifrån 

de semistrukturerade intervjuerna. Resultatet är sammanställt utifrån en hermeneutisk ansats, 

då svaren försökt tolkas och förstås och delarna är ihopsatta till en helhet. Hur förskollärarna 

upplevde att de uppmärksammar barn som behöver stöd. Vad förskollärarna gör för att stödja 

och stimulera barns utveckling genom gemensam lek, samt vad de har för kunskaper om vilket 

stöd som behövs och hur detta stöd ges.  

 

Förskollärarnas namn har fingerats och kommer att kallas för Anna, Bea, Cicci, Doris, Eva, 

Frida, Gun och Hanna i följande text och som grupp benämns de som informanter. Anna och 

Doris arbetar på samma förskola men på olika avdelningar, detsamma gäller för Eva och Frida. 

 

Förskollärares upplevelser av hur barn som behöver stöd i lek uppmärksammas  

 

Lek och samspel betyder mycket för barns välmående i förskolan enligt samtliga informanter 

och att barn lär sig mycket genom lek och samspel. Informanterna upplever att det oftast finns 

några i varje grupp som behöver mer stöd än andra. Anna och Gun berättar att de redan vid två 

års ålder tycker de kan upptäcka om barn behöver stöd i lek. 
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Utifrån informanternas svar kan en beskrivning urskiljas av två grupper barn som de upplever 

visar ett tydligt behov av stöd i lek. I den ena gruppen beskrivs de barn som kräver 

uppmärksamhet genom att ta sig in i leken på ett oförsiktigt sätt, så att leken ofta upplevs som 

störd och/eller förstörd. Cicci beskriver att ”De blir fysiska. Det är de utåtagerande som tar mer 

tid. Det är där man hamnar ofta, där det blir skrik och slag för att de inte förstår. Barn behöver 

ju stöd i lek”. Det handlar om de barn som kliver över andra barns gränser utan att 

uppmärksamma eller förstå att de gör det. Barn som har svårt att förstå sig på regler och gränser 

och som har svårt att lyckas hålla sig till dem. Barn som bestämmer för mycket och inte klarar 

att dela med sig eller kan turtagning och ofta byter lek.  

 

Den andra gruppen barn är de som inte deltar i lek med andra och går undan. Barn som har 

svårt av olika anledningar att komma igång med lek. De som brottas med blyghet, osäkerhet, 

rädsla och har svårt med, eller inte vågar, ta sig in i leken. Barn som leker ensamma, bredvid 

pågående lek. ”Det är ju den knepigaste gruppen, de här tysta. De kanske är de som är sämst på 

att leka”, menar Cicci.  

 

Anna, Cicci och Doris beskriver det som tydligare och enklare att upptäcka de barn som tillhör 

den första gruppen som kräver uppmärksamhet, som syns och hörs mest. Flera av informanterna 

beskriver att det kan vara betydligt svårare att se och upptäcka de tysta, försiktiga barnen. Det 

framgår av deras svar att det är i det sociala samspelet och i kommunikationen mellan barnen 

det oftast utmärker sig att barn behöver stöd i lek. Beas beskrivning är att ”... de som har behövt 

stöd i lek är just de som har svårt med samspelet och det sociala samspelet, verbalt eller fysiskt 

och de behöver ju jättemycket stöd i leken”.  

 

Eva och Frida menar att barn kan ha olika erfarenheter och referenser för olika sätt att leka, 

vilket i sin tur påverkar hur de närmar sig andra barn och leken. Att kunna förstå ”lekkoder” är 

något som några utav informanterna, bland annat Anna och Eva, tar upp som avgörande för om 

barn förstår leken och vilka förutsättningar barnet har för att kunna delta. ”Det visar sig ju om 

de inte har lärt sig lekkoderna, till exempel när de leker brandbil och en bara vill köra hela tiden 

och inte förstår eller klarar av att turas om med att köra” (Anna).  

 

Metoder som används för att ge stöd och stimulans i lek  

 

Det framkommer av svaren att det är svårt att beskriva vad som rent praktiskt görs i 

verksamheten för att stödja och stimulera barns gemensamma lek. De flesta informanterna 

använder ord som ”känna in”, ”läsa av” när de beskriver hur de gör i praktiken. Detta tolkas 

som att det behövs fingertoppskänsla och en slags kunskap som kan benämnas som tyst 

kunskap. Att vara en inkännande vuxen och veta när de ska agera och när de behöver avvakta 

lyfter flera av informanterna som viktigt. Anna beskriver det som att ”Det är viktigt att vi är där 

och hjälper dem in i lekar...” hon förklarar vidare att ibland får hon ta ett steg tillbaka och läsa 

av situationen om hon ska lägga sig i eller inte. 

 

Flertalet informanter lyfter deltagande och närvarande pedagoger som en av de metoder som 

upplevs ge mest stöd och stimulans i leken. Att vara en engagerad, intresserad pedagog som är 

tillgänglig när det uppstår behov av stöd i leken är betydelsefullt. Kunna ge barnet stöd, för att 

det ska våga ta plats och delta i leken just när barnet är moget att våga. Det kan även handla om 

att tydliggöra en gräns som kanske inte är tydlig för det barnet som behöver förstå gränsen. 

Även att vara så nära lekarna att pedagogerna kan se och höra, “känna in” när det är dags att 

hjälpa till att lyfta leken och föra den framåt då barnen inte kommer dit själva. ”Det är ju viktigt 
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att vi är med, att vi är närvarande pedagoger. Att vi är med på golvet och kanske att vi är med 

i deras lek så att de börjar leka” (Anna).  

 

Anna, Eva, Gun och Frida upplever att de kan störa leken eller att den blir för vuxenstyrd om 

de deltar när barnen är lite äldre och leken blivit mer avancerad. De väljer då att observera leken 

på avstånd. Så länge barnen är små upplevde informanterna att det kändes mer självklart att 

delta i leken som vuxen. Både Gun och Anna menar att det känns mer naturligt och självklart 

att delta i de riktigt små barnens lek, men det är svårare och känns inte lika naturligt med de lite 

äldre. Gun beskriver att när barnen leker rollekar är hon mer av en medlare i leken. 

 

Samtala om leken i leken på olika sätt lyfter flera av informanterna som en framgångsrik metod 

att utveckla leken. Pausa leken och samtala om vad som förväntas av deltagarna, hur de 

uppfattar situationen och komma fram till något som alla kan acceptera. Eva och Hanna 

använder sig även av ritprat för att göra det tydligare. Några använder olika material som syftar 

till att lära barnen prata om och känna igen känslor. Doris och Bea beskriver att de använder 

forumteater som metod där de använder sig själva, kollegor eller dockor för att kunna spela upp 

en liten teater som visar på något som hände i leken för gruppen. Bea uttrycker det som att ”det 

blir ett sätt för att få barnen att förstå hur någon annan tänker och känner”. Det beskrivs av 

informanterna som en effektiv metod där det upplevs lättare att få barnen att förstå på ett helt 

annat sätt, än att bara prata om händelsen. Även styrda regellekar, där framförallt möjligheter 

till att förstå och öva på turtagning är en stor del av leken, kan främja samspelet mellan barnen, 

beskriver Gun och Frida. 

 

Material som användes på Bea, Doris och Hannas förskolor för att stödja och utveckla leken 

var aktivitetstavlor eller lekkort, där barnen kan få välja en lek/aktivitet. För att få möjlighet till 

att pröva en lek/aktivitet de inte brukar göra och på så sätt ges chansen till utveckling. Hanna 

använde sig av lek-recept, vilket innebär att tydliggöra hur en lek kan gå till med bilder på ett 

A4 papper och rekvisita i en låda (till exempel: en doktorslek berättas med bilder och tecken 

som stöd, först sitter patienten i väntrummet, sedan blir han eller hon uppropad, doktorn kan 

lyssna på hjärtat med ett stetoskop och så vidare). För att tydliggöra hur just den här leken kan 

gå till så att barnen kan våga prova på leken och på så vis lära sig ett sätt att leka.  

 

Samtliga informanter beskrev att den fysiska miljön ska vara lockande, stimulerande och 

inspirera till lek. Det kan göras genom att förändra i miljön, byta ut och tillföra nytt material. 

Materialet som finns behöver vara synligt och kunna användas till många olika slags lekar. 

Några informanter använde sig av böcker för att inspirera till lek och till utveckling av lek. 

Även projicering av olika miljöer på en vägg användes för att inspirera till lek. Bea lyfte hur 

viktigt hon ansåg det vara att den fysiska och psykiska miljön ska vara tillåtande. Att pedagoger 

ska lyfta det positiva och berätta vad barnen får göra istället för vad de inte får göra och ha ett 

tillåtande bemötande.  

 

Dela barngruppen i små grupper beskrev alla informanter som ett sätt att stödja och stimulera 

leken. Doris, Eva och Cicci beskrev att de använde delning av barngruppen för att utmana 

barnen till att leka med andra kompisar än de vanligtvis valde att leka med. Andra nämnde att 

barn som är bra på att leka kan stötta barn som behöver mer stöd i leken i så kallade lekgrupper. 

Vissa barn behöver först kunna samspela med några få barn, innan de klarar att leka i större 

grupp, Hanna berättar ” utmana lite grann i små portioner… att det får ta lite tid”. Även att 

planera verksamheten så leken får tid och utrymme och skydda lek som pågår framhöll flera 

informanter som viktigt.  
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Vilket stöd och stimulans barnen får beror på vilka kunskaper och vilken förståelse pedagogerna 

har för det komplexa i leken och samspelet, menar några utav informanterna. Anna, Cicci, 

Doris, Hanna och Gun tar upp vikten av att arbetslaget arbetar tillsammans och på liknande sätt, 

för att goda resultat med stödet i leken ska uppnås. De menar på att arbetslaget måste vara 

överens och sträva åt samma håll, samt ha samma intentioner med sina insatser.  

 

Anpassningar i verksamheten för att ge stöd och stimulans 

 

Det som tydligast framhölls av samtliga informanter var möjligheter till att dela barngruppen 

så att några få barn får leka sin lek ostört, för att öka chansen till lärande genom lek. 

Förutsättningarna för det ser olika ut på olika förskolor. Bea beskriver att de har stora 

möjligheter till denna typ av anpassning eftersom barngruppen består av färre barn. De 

informanter som har många yngre barn (1–2 åringar) i gruppen upplever att de har få 

möjligheter att dela gruppen. Hur pedagogerna strukturerar upp dagen och delar barngruppen 

påverkar barnens förutsättningar anser Hanna.  

 

Samtliga informanter framhåller miljön som avgörande för vilken stimulans och vilket stöd 

barnen får. De talar främst om den fysiska miljön och dess möjligheter och begränsningar men 

några nämner även den psykiska miljön. När det gäller den fysiska miljön är det möjligheten 

att dela in avdelningen i mindre hörnor, eller olika rum, som flera av informanterna beskriver 

behov av. Där pedagoger har större möjlighet att upptäcka behovet och kunna få möjligheten 

att ge stödet som behövs. Spännande, utmanande och tillgängligt material som kan utnyttjas på 

olika sätt lyfts som effektivt när det gäller stimulans till lärande av några. Hanna beskriver 

”miljön är jätteviktig hur man utformar den...göra små hörn eller små bord med material där 

man tar fram och försöker skapa i stunden... så det ser inbjudande ut” vilket hon upplever är 

målet men som ibland är svårt att hinna med i praktiken. Att involvera barnen i 

iordningställandet av miljön och utgå från deras intressen beskriver några av informanterna som 

mycket stimulerande för sina barngrupper.  

 

Vad gäller den psykiska miljön lyfte några av informanterna hur viktigt det är med 

pedagogernas bemötande, kunskap och förståelse och menar att en viktig anpassning skulle 

vara utbildning, pedagogisk handledning och stöd från kollegor och specialpedagog. Gun 

beskriver vikten av pedagogernas kompetens i förskolan “... att man hela tiden har läroplanen 

med sig att man vet vad som står i den ... vad man erbjuder och vad man visar på och hur man 

förhåller sig till det som händer också”. Vuxnas förhållningssätt och samsynen i arbetslaget är 

viktigt enligt några informanter. Frida säger “...alla de här mötena både i leken och i samspel 

det handlar om vem man möter och hur man möter och bemöter”, hon säger vidare “... jag 

använder ju mig själv mycket så”. Att använda sig själv som redskap, reflektera och ta vara på 

barnens intresse och att som vuxen kunna anpassa sig och vara flexibel upplevs som viktigt hos 

flertalet informanter.  

 

Flera informanter lyfter att tydligare planering av och mer diskussioner om verksamheten som 

något de känner ett stort behov av. Få tid att planera och reflektera över verksamheten är något 

som de flesta informanter saknar, även tid att kunna reflektera tillsammans i arbetslaget. De 

flesta upplever också att färre barn eller fler vuxna behövs i verksamheten för att kunna räcka 

till som pedagog och anser att fler vuxna kan ge mer närvaro och mer lärande i barns lek ” 

mindre barngrupper gör ju att barnen blir mer sedda... man har mer tid för varje barn” (Eva).  
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Resultatanalys  
 

I denna del kommer resultatet av vår studie att analyseras och diskuteras med utgångspunkt 

från ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv, där sociala konstruktioner, bemötandet och 

miljöerna fokuseras (Nilholm, 2005). Studiens syfte, att belysa vilka upplevelser och 

erfarenheter förskollärare har av att stödja och stimulera barns gemensamma lek, kommer även 

analyseras utifrån studiens teoretiska inramning det sociokulturella perspektivet. Resultatet från 

våra frågeställningar kommer också att jämföras med tidigare forskning och styrdokument och 

avslutas med våra slutsatser. 

 

Samspel en social konstruktion 

 

Gemensam lek i förskolan belyses som betydelsefullt för barns välmående och utveckling både 

i resultatet och i tidigare forskning. Förskollärarna som deltog i studien var ense om att det finns 

några barn i varje grupp som behöver mer stöd än andra. Att barn behöver stöd kan upptäckas 

tidigt, frågan är vad som görs och hur det görs. 

  

I resultatet framkom att det är två grupper barn med olika beteenden som upplevdes behöva 

stöd i den gemensamma leken. Det är de utåtagerande och de tysta, tillbakadragna barnen som 

förskollärarna beskriver och även forskningen belyser (Bygdeson-Larsson, 2010; Melin, 2013; 

Olsson & Olsson, 2017). Förskollärarna upplevde att det är de utåtagerande barnen som kräver 

uppmärksamhet som också oftare får den. Forskningen belyser att konkreta situationer 

uppmärksammas i förskolan, vilket kan förklara varför dessa grupper och deras behov av stöd 

blir tydliga i resultatet. Det är viktigt att förstå barns samspel som en social konstruktion som 

pedagog för att kunna ge alla barn det stöd de behöver och inte bara de som tar uppmärksamhet 

(Bygdeson-Larsson, 2010).  

 

Förskollärarna beskriver att det är främst i det sociala samspelet och i kommunikationen som 

det blir tydligt att barn behöver stöd, vilket även forskarna framhåller (Knutsdotter Olofsson, 

1992; Sheridan et al., 2009; Williams & Sheridan, 2018). Barn samspelar på olika sätt beroende 

på vilken möjlighet, frihet och förmåga de har att handla i olika situationer som avgör hur 

samspelet blir (Melin, 2013). Det handlar om vilka förutsättningar och förmågor de har och vad 

de blir erbjudna för stöd i förskolan. Utifrån svaren kan tolkas att stöd ges, efter bästa förmåga, 

när förskollärarna uppmärksammar behov.  

 

Pedagogers bemötande och möjligheter  

 

Närvarande, engagerade och deltagande pedagoger upplevdes, av förskollärarna, som en metod 

som ger stöd och stimulans till barns gemensamma lek, vilket även forskningen framhåller 

(Broberg et al, 2012; Bygdeson-Larsson, 2010). Vad innebär det i praktiken att vara en trygg 

och inlevelsefull vuxen som ser och bekräftar barnen? Enligt Bygdeson-Larsson (2010) och 

Melin (2013) är det framförallt särskilt viktigt för små barn och barn som behöver stöd. De 

framhåller att barn känner sig sedda och bekräftade om pedagoger kan inge trygghet, genom 

goda relationer och pålitlighet. Hur ges trygghet och goda relationer i verksamheten? Det är ett 

pågående samspel där olika individer möts och bemöts, där socialt samspel är viktigt för 

utveckling och lärande, enligt Säljö (2017). I resultatet framkommer att några förskollärare är 

medvetna om att de jobbar med sig själva som redskap. Bygdeson-Larsson (2010) beskriver i 

sin avhandling det som att pedagoger tolkar och förstår situationer på sitt eget sätt. 

Förskollärarna i studien beskriver att de utgår från sina övertygelser och sina kunskaper vilket 

kan förklara att det förekommer delade meningar i resultatet huruvida vuxna ska delta i barnens 
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lekar eller inte. Några upplevde att leken blir vuxenstyrd eller störd om de deltog medan andra 

upplevde att de bidrog till utveckling när de deltog i barnens lekar.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skriver att det ska finnas närvarande vuxna, vilket 

kan ifrågasättas vad det innebär. Är det att delta i leken eller att vara så nära den att du kan 

uppfatta vad som sägs, görs och sker i leken. Vad innebär det att vara närvarande? Att vara 

närvarande och utnyttja tillfällen som sker i stunden lyfter Thulin och Jonsson (2018) som 

viktigt. Några av förskollärarna i studien beskriver att vara en inkännande vuxen och kunna 

veta när de ska agera eller avvakta som viktigt. Bygdeson-Larsson (2010) redogör för att 

pedagoger bör kunna hålla sig iakttagande och inlyssnande för att veta när de ska agera eller 

inte för att inte störa leken. I Skolforskningsinstitutets systematiska översikt (2019) hävdas att 

pedagoger behöver kunna regissera, delta, observera och reflektera kring barns lek, samt kunna 

ta barns perspektiv. En förklaring till svaren i resultatet kan vara förskollärarnas syn på och 

kunskap om den gemensamma leken som påverkar deras sätt att agera genom att delta eller 

inte. Även förmågan och möjligheten att upptäcka om barnen leker eller inte och vad de anser 

vara orsaken. Det som avgör är pedagogers synsätt och förhållningssätt, det vill säga vilket 

perspektiv de har. Perspektivet som används, om det är barnet som tillskrivs orsaken till att inte 

ingå i den gemensamma leken eller om det sociala sammanhanget fokuseras, belyser Melin 

(2013) som avgörande. 

 

Förskollärarna i studien beskrev en känsla för att ”känna av”, ”känna in” barngruppen. Några 

av dem kallade det för tyst kunskap och förklarade det som något som finns inom dem. Den 

upplevdes svår att beskriva, men för att utveckling ska kunna uppnås hos barnen behöver 

pedagoger kunna utmana barn strax över deras proximala utvecklingszon (Olsson & Olsson, 

2017). Därför behövs kunskap, förståelse och diskussioner om leken och dess process för att 

kunna stimulera och utmana barn. Den fria leken, då leken inte är styrd av vuxna, är i många 

förskolor en betydande del av verksamheten. Hur pedagoger väljer att delta i den eller inte 

påverkar hur barn utvecklas genom den gemensamma leken, eftersom det inte går att anta att 

barn klarar sig själva i den fria leken, alla barn har olika förutsättningar, enligt Bygdeson-

Larsson (2010).  

 

Förskolemiljön 

 

Informanterna i resultatet beskrev att de arbetade för att dela barngruppen på olika sätt för att 

kunna utmana samt stödja och stimulera leken. Forskningen skriver fram att det är en 

förutsättning för att kunna arbeta mot läroplanens mål och för att öka möjligheten att undervisa 

(Sheridan et al., 2009; Williams & Sheridan, 2018; Williams et al., 2018). Möjligheten att 

kunna dela barngruppen varierade i resultatet, vilket kan bero på olika orsaker. En förskollärare 

beskrev att de hade större möjlighet att dela barngruppen för att den upplevs proportionerlig i 

förhållande till antalet pedagoger. Andra ansåg att det fanns svårigheter att dela gruppen då 

många barn är yngre. Det kan som Williams et al. (2018) beskriver handla om att många yngre 

barn och barn i behov av stöd i sin utveckling kräver mer vuxennärvaro i form av 

uppmärksamhet och omsorg. Hur pedagogerna strukturerar och delar upp barngruppen 

påverkar barns förutsättningar, enligt resultatet i vår studie. Det påvisas även i forskningen att 

pedagogers medvetenhet, att kunna ta barns perspektiv och ha en förståelse för hur undervisning 

kan bedrivas ger barn möjlighet till utveckling och lärande (Karlsson Lohmander &Pramling 

Samuelsson, 2015; Williams & Sheridan, 2018).  

 

Forskningen belyser att pedagoger kan i både planerade och oplanerade tillfällen ge barnen 

möjligheter att fördjupa sina kunskaper på ett lekfullt och kreativt sätt om de har medvetenheten 
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och kunskapen om det (Thulin & Jonsson, 2018; Williams & Sheridan, 2018). Förskollärarna i 

studien använder sig av sina kunskaper, erfarenheter samt olika material som till exempel 

böcker, lekkort, bildprojicering med mera för att stimulera, utmana och utveckla den 

gemensamma leken. De använder sig även av material som gör barnen uppmärksamma på 

känslor och att barn och pedagoger pratar om känslor. Det stämmer överens med vad som 

framkommit i forskningen att barn utvecklar sina sociala och känslomässiga färdigheter genom 

att delta i samtal och aktiviteter om relationer och ömsesidiga möten, där tillfällen i stunden 

delas av barn och vuxna, vilket ger förutsättningar för utveckling och lärande (Sheridan et al. 

2009; Thulin & Jonsson, 2018). Ashiabi (2007) framhåller främst den gemensamma leken som 

bra övningstillfällen. Får barn fler tillfällen att öva får de fler möjligheter att utvecklas och lära.  

 

Förskolemiljön där barn vistas har betydelse för deras välmående och utveckling. Det är i 

organisationen av miljön samt vilken kompetens pedagogerna har som påverkar barns 

förutsättningar, enligt flera forskare (Sheridan et al., 2009; Williams et al., 2018). I resultatet 

framgår att förskollärarna är medvetna om att förändringar i den fysiska miljön påverkar, men 

när det gäller tid och möjligheter att genomföra det kan det finnas begränsningar. Förklaringen 

kan vara att den fysiska miljön kanske är lättare att se och uppmärksamma och även enklare att 

förändra än den psykiska miljön. Yttre möjligheter som till exempel ekonomi och 

organiseringen av förskolan kan göra att verksamheten upplevs olika av förskollärarna. Den 

utrustning som finns samt förskolans lokaler kan påverka möjligheterna enligt Williams och 

Sheridan (2018).  

 

Det betonades i studiens resultat att den psykiska miljön handlar om pedagogernas bemötande 

och kunskap samt samsynen i arbetslaget. Några lyfter utbildning, stöd från kollegor och från 

specialpedagog som anpassningar de skulle behöva. Detta bekräftas av forskningen att 

kunskaper och erfarenheter som reflekteras i ord och handling i tillfällen som sker i stunden 

och i vardagliga situationer är utvecklande för verksamheten (Karlsson Lohmander & Pramling 

Samuelsson, 2015; Thulin & Jonsson, 2018). Förskollärarna i studien upplevde ett behov av att 

få tid till, planering och reflektion i arbetslaget samt mer diskussioner om verksamheten. En 

förklaring till att behovet beskrivs kan vara att olika yrkeskategorier och olika synsätt finns i 

förskolan. Där arbetar förskollärare, barnskötare och även pedagogisk outbildad personal vilket 

ger olika förutsättningar att lyckas beroende på hur kontexten ser ut. Olika tillgång till resurser, 

organiseringen av hur pedagogernas tid förvaltas, olika kunskapsnivå och engagemang kan 

förklara den ojämlikhet som existerar enligt Skolinspektionen (2017) och Williams och 

Sheridan (2018). 

 

Färre barn eller fler vuxna i verksamheten, menar förskollärarna som vi intervjuat, skulle kunna 

ge mer närvarande pedagoger och leda till mer utveckling och lärande för barnen. Williams et 

al. (2018) däremot uttrycker att det inte spelar så stor roll med antalet barn utan det som avgör 

är pedagogernas kompetens och fokus på gemensamma mål på verksamheten som avgör. 

Samtidigt beskrivs att stressnivån ökar hos både pedagoger och barn när antalet barn i gruppen 

ökar och därmed fler relationer ska skapas (Williams et al., 2018). Barn och vuxna påverkas av 

den omgivning de är delaktiga i (Melin, 2013).  

 

Slutsatser 

 

Slutsatser som har framkommit i resultatet utifrån våra forskningsfrågor är att förskollärarna 

främst uppmärksammar barn som genom ett utåtagerande beteende tydligt visar att de behöver 

stöd. Genom att vara närvarande menar förskollärarna att de även kan uppfatta de tysta och 

försiktiga barnen som behöver stöd. Vi uppfattar att det verkar finnas svårigheter att veta om 
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alla barn får det stöd de behöver. Vilka metoder som används för att ge stöd och stimulans i 

gemensam lek kan bero på olika faktorer. Det är ett komplext uppdrag och förskollärarna 

utnyttjar de möjligheter som finns utifrån sin kunskap och förståelse med varierande metoder 

för att stödja och stimulera barns gemensamma lek. Miljön i förskolan, både den fysiska och 

den psykiska, upplevs av förskollärarna som ett medel för att kunna anpassa verksamheten så 

stöd, stimulans och lärande kan ske. Ett behov som uppmärksammades hos förskollärarna är att 

få möjlighet och tid att reflektera och dela erfarenheter tillsammans i arbetslaget. Vi upplever 

att det är förskollärarnas synsätt, kunskap och förståelse för den gemensamma leken som har 

störst betydelse för vilka möjligheter barn får i verksamheten. 

 

 

Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån våra tankar och reflektioner som har väckts. 

Det följs av en metoddiskussion och avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

Vikten av gemensam lek för barns välbefinnande och sociala utveckling framkom i våra 

resultat, vilket även beskrivs i tidigare forskning. Vi menar också att i förskoleverksamheten är 

den gemensamma leken viktig för det är där barnen har möjlighet att utvecklas socialt. Det 

framkommer i resultatet att det är några barn i varje grupp som visar ett tydligt behov av stöd, 

de beskrivs av förskollärarna och även i tidigare forskning som utåtagerande respektive tysta, 

försiktiga barn. Kan det finnas fler barn som behöver stöd i gemensam lek? Vi upplever att det 

inte är så lätt att uppmärksamma alla barn som behöver stöd och att alla barn kan ha behov av 

stöd vid något tillfälle. Sheridan et al. (2009) beskriver en grupp barn som iakttagande och mer 

passiva som anpassar sig efter andra, vilka de anser inte är delaktiga i samspelet. Tankar väcks 

om att dessa barn kanske är svårare att uppmärksamma eftersom de inte nämndes av 

förskollärarna. Hur upptäcks de barn som inte syns vid en första anblick? Det kan finnas barn 

som pedagogerna tror deltar i leken, men som inte riktigt gör det. Det leder till frågan om vilka 

konsekvenser det kan bli för barn som inte deltar i gemensam lek eller om pedagoger inte 

uppmärksammar att de behöver stöd. För som forskning beskriver är det genom interaktionen i 

leken barnen får möjlighet att utveckla sitt sociala samspel och sin kommunikation (Knutsdotter 

Olofsson, 1992; Sheridan et al., 2009; Williams & Sheridan, 2018). De barn som inte blir 

delaktiga av olika anledningar får därmed inte samma möjlighet att öva på olika förmågor i det 

sociala samspelet och i kommunikationen. Enligt vårt sätt att se på det, utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv, får dessa barn inte så många möjligheter till att utvecklas och 

vara delaktiga i samspelet i leken som forskningen beskriver är välgörande för barns välmående 

och socioemotionella utveckling (Ashiabi, 2007; Melin, 2013; Sheridan et al., 2009). Barn som 

av olika anledningar blir bortvalda eller själva väljer bort att delta kanske missar chanserna till 

utveckling och lärande som de har rätt att uppleva och uppnå, enligt läroplanen (Skolverket, 

2018). 

 

Det kan vara svårt att avgöra och upptäcka om alla barn får det stöd de behöver. En av 

slutsatserna vi kom fram till är att pedagoger tillsammans behöver få observera, reflektera och 

samtala om sina erfarenheter och kunskaper för att kunna möta och bemöta alla barn. Det 

handlar om att utveckla samspelet där pedagoger och barn påverkar och påverkas av varandra. 

Den tysta kunskapen behöver synliggöras genom att pedagogerna får sätta ord på och reflektera 

kring den för att kunna stödja och stimulera alla barn utifrån deras förutsättningar. 

Förskollärarna behöver dels få hjälp att organisera för detta och även få specialpedagogiskt stöd 

som, enligt Skolinspektionen (2017) ökar möjligheterna att utarbeta rutiner och arbetssätt för 
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att ge barnen stöd. En möjlig lösning hade varit att specialpedagoger handleder samtal för att 

arbetslag ska kunna finna alternativa synsätt och förhållningssätt gentemot barn. Upptäcks 

barns behov tidigt och ges stöd tidigt kanske mindre insatser behövs senare. 

 

Det som praktiskt görs för att stödja och stimulera barns gemensamma lek upplevde vi att 

förskollärarna hade svårt att sätta ord på. Mycket verkar handla om tyst kunskap som kan vara 

svår att beskriva, samt förmedla till andra. Pedagogers erfarenheter och kunskaper när de 

bemöter olika barn påverkar utvecklingen för barnen, enligt Bygdeson-Larsson (2010), samt 

hur pedagoger kan ta barns perspektiv i olika situationer. Ett sociokulturellt perspektiv då 

människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom samspel med andra (Säljö, 2017) 

handlar både om att kunna ta barns perspektiv men också om att pedagogerna får möjlighet att 

dela sina erfarenheter med andra. Det behöver finnas möjligheter för pedagoger att kunna 

reflektera och diskutera tillsammans i arbetslaget om situationer i verksamheten som 

observerats och få möjlighet att utveckla sitt förhållningssätt, se situationen från olika 

perspektiv (Bygdeson-Larsson, 2010; Skolforskningsinstitutet, 2019). Bygdeson-Larsson 

(2010) anser att den tysta kunskapen regelbundet behöver kommuniceras i arbetslaget 

tillsammans med en samtalsledare för att hitta alternativa förhållningssätt och från olika håll 

kunna se barns perspektiv. Det skulle kunna möjliggöras genom att specialpedagoger får en 

sådan roll i verksamheten där de kan utmana pedagogerna att utveckla ett reflekterande 

arbetssätt, samt ge dem stöd i att kunna se från nya perspektiv. Det skulle kunna leda till att fler 

barn kanske uppmärksammas och får stöd av pedagoger. Det kan även leda till att verksamheten 

berikas då kunskaper och erfarenheter kommuniceras och delges med varandra.  

 

Det finns åtskilligt med erfarenhet och kunskap i förskolan, enligt vår uppfattning, och väldigt 

mycket görs men en medvetenhet bör finnas att det är ett komplext uppdrag. Det är mycket som 

krävs av pedagoger på förskolan och då främst av förskollärarna som ska leda arbetet enligt 

läroplanen (Skolverket, 2018). Utifrån denna studie ser vi också att begrepp som finns i 

läroplanen behöver belysas eftersom alla pedagoger tolkar dem på sitt eget sätt utifrån sina egna 

erfarenheter om de inte har möjlighet att reflektera och diskutera dem tillsammans med 

kollegor. Till exempel vad menas med närvarande vuxna i den praktik där pedagogerna ingår? 

Eller vilken kultur är det på förskolan, kan den utmanas och utvecklas? 

 

Det behövs samtal och diskussioner om vad som faktiskt görs i mötet med barnen, lyfta olika 

pedagogers erfarenheter och kunskaper. Vi anser att det är viktigt att lyfta in det 

specialpedagogiska perspektivet och vikten av att lära tillsammans, samt ta del av varandras 

erfarenheter och kunskaper för att kunna ge alla barn så bra förutsättningar som möjligt i 

verksamheten. Diskussioner om hur verksamheten organiseras för att avsätta tid till detta är 

också nödvändigt. Barnens trygghet och välmående kontra att arbetslaget behöver tid att 

kommunicera blir ett dilemma, vilket Nilholm (2005) beskriver och som kan vara svårt att 

organisera. Verksamheten förändras hela tiden och måste därför ses utifrån den kontext som 

råder på förskolan. Ojämlikhet förskolor emellan förekommer. Att sträva mot likvärdig 

utbildning och kvalité i förskolorna är ett utav läroplanens huvudmål (Skolverket, 2018). För 

att det ska kunna uppnås krävs större möjlighet till kompetensutveckling i arbetslagen ute i 

förskolorna. Vilket i sin tur är beroende av ledningens kunskaper och kompetens samt vilka 

resurser som finns att tillgå. 

 

Metoddiskussion 

 
När en studie ska genomföras finns många val och beslut som måste fattas. Vi valde bort att 

göra observationer i barngrupper trots att det först var vår intention, då tiden för studien var 
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alltför begränsad. Den metod som valdes för studien blev istället att utföra kvalitativa intervjuer 

utifrån vårt syfte att belysa några pedagogers erfarenheter och kunskaper. När vi började 

fundera på att intervjua pedagoger i förskolan för att få svar på vårt syfte och våra 

frågeställningar, tänkte vi intervjua olika yrkeskategorier i förskolan och eventuellt 

specialpedagoger. Att intervjua specialpedagoger för att få en annan vinkel på studien valdes 

bort för att studien då skulle bli för omfattande. När vi började höra oss för om några pedagoger 

var intresserade av att delta i studien visade det sig att det endast var förskollärare som var 

intresserade. Därför får vi endast tillgång till förskollärarnas bild av verksamheten i vår studie. 

Personer med en annan utbildning i förskolan hade kanske givit en annan inblick. Antalet 

förskollärare som intervjuades var åtta stycken, vilket kan reflekteras över om fler intervjuer 

hade genererat ett annat resultat samt om det hade gjort någon skillnad om förskollärarna hade 

arbetat i olika kommuner. Eftersom tiden för studien var begränsad fick vi intervjua de 

förskollärare som fanns tillgängliga. Vi bedömer ändå att svaren vi fått fram är av intresse.  

 

Semistrukturerad intervju med en intervjuguide som berörde teman utifrån våra frågeställningar 

valdes (Bryman, 2018). Det visade sig vara svårt för förskollärarna att sätta ord på och svara på 

frågorna i intervjuguiden. Det kan tolkas som att vi ställde otydligt formulerade frågor, eller 

om det orsakades av vår ovana att genomföra intervjuer. Vår reflektion är emellertid att det kan 

vara svårt för förskollärarna att sätta ord på sin ”tysta kunskap”, sådant de gör och som beskrivs 

som en känsla. Därför kan det varit en fördel att valet blev semistrukturerade intervjuer som 

gav oss möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer uttömmande svar. Förskollärarnas 

uttalanden gjorde att vi fick svar på våra frågor, vilket lade grunden till ny kunskap som 

skapades i ett socialt samspel tillsammans med oss som intervjuade (Kvale & Brinkmann, 

2014). Våra erfarenheter, eller bristen på erfarenheter av att intervjua kan ha påverkat vilka svar 

vi fått eftersom inte någon av oss har någon större vana av det. Vår egen erfarenhet av 

verksamheten kan däremot ha gjort att de förskollärare som intervjuades kände sig avslappnade 

och bekväma i situationen. Det som framkommit i studien är några förskollärares erfarenheter 

och kunskaper om vad de gör för att stödja och stimulera barns gemensamma lek. Vi är fullt 

medvetna om att resultatet inte går att generalisera men vi har så utförligt som möjligt försökt 

beskriva hur vi gått tillväga i metoden för att tillförlitligheten ska stärkas. När vi sammanställde 

och analyserade resultatet använde vi oss av våra teoretiska perspektiv samt den hermeneutiska 

ansatsen för att förstå och tolka empirin. Perspektivet har använts som en ram för att förstå de 

sociala företeelser och forskningsresultatet som framkom (Bryman, 2018). Med den 

hermeneutiska ansatsen försökte vi tolka och förstå förskollärarnas svar. Våra tolkningar är 

gjorda så objektivt som möjligt, men samtidigt kanske det inte går att bortse från förförståelsen 

vi har av verksamheten. Metodvalet som använts i studien har gett oss det resultat vi 

eftersträvade och en innehållsrik empiri där vi fått möjlighet till förståelse av förskollärarnas 

upplevelser och erfarenheter.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Eftersom det i nuläget är få studier gjorda som undersökt vad förskollärare gör för att stödja 

och stimulera barns gemensamma lek kan ett behov av vidare forskning finnas 

(Skolforskningsinstitutet, 2019). Det finns inte tillräckligt utvecklade arbetssätt eller rutiner för 

arbetet med barn i behov av stöd i många förskolor, enligt Skolinspektionen (2017). Det 

förekommer även variationer i kompetens, gruppstorlek och ekonomin i förskolorna, vilket 

orsakar ojämlika villkor och påverkar barns utveckling och välmående. Denna studie har belyst 

den gemensamma leken, hur barn som behöver stöd uppmärksammas, vad som görs och hur 

verksamheten kan anpassas genom att göra kvalitativa intervjuer med några verksamma 

förskollärare.  
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Det har framkommit att arbetet i förskolorna är komplext och att det inte diskuteras och 

reflekteras så mycket om vad och hur pedagoger gör för att stödja och stimulera barns 

gemensamma lek. Vi har försökt belysa vad några förskollärare gör, men mer forskning behövs. 

Det finns nog mycket tyst kunskap på våra förskolor som behöver belysas så alla kan lära av 

varandra och därmed hjälpa fler barn till utveckling, lärande och välmående. Även de olika 

förutsättningarna som finns i förskolorna behöver ses över. Under arbetets gång har flera frågor 

väckts som hade varit spännande att undersöka. Vi intervjuade förskollärare men det hade även 

varit intressant att få en bild av vilken kunskap och erfarenhet andra pedagoger, förskolechefer 

och specialpedagoger har av barns gemensamma lek. Något som skulle komplettera och kanske 

ge ytterligare en chans till förståelse och kunskap är att göra observationer i olika barngrupper. 

Det som görs i praktiken för att stödja och stimulera barns gemensamma lek skulle då kunna 

synliggöras och kanske ge en bild av barnens perspektiv. Vi har fått en liten inblick i några 

förskollärares erfarenheter och tankar om hur de går tillväga i den kontext de befinner sig, 

genom denna studie. 

 

 

Författardeklaration 
 

Vi har varit två förskollärare som tillsammans har genomfört den här studien och varit lika 

delaktiga i studiens alla delar. Inläsning av litteratur, artiklar och avhandlingar för att sätta oss 

in i ämnet gjorde vi var och en för sig. Där skedde enskilda val av vad som var av intresse och 

vikt ur tidigare forskning och litteratur för denna studie. Detta sammanställdes och delgavs till 

studiekamraten och därefter gjordes nya gemensamma val av vad som skulle ingå i studiens 

tidigare forskning avsnitt. Syftet och frågeställningarna kom vi efter många diskussioner fram 

till tillsammans, detsamma gäller även intervjuguidens frågor. Intervjuerna gjordes var för sig 

och transkriberades i nära anslutning till genomförandet, därefter tog vi del av varandras 

utskrifter. Empirin kodades, kategoriserades och sammanställdes till en gemensam text. 

Resultatanalysen gick till på liknande sätt där vi först reflekterade själva för att sedan 

sammanställa tankarna till en gemensam text. Detta gedigna arbete skedde mestadels över 

telefon och även via mail där vi fört resonemang och diskussioner under tiden vi skrivit ihop 

analysen till en löpande text. 

 

  



 

 23 

Referenser  
 

Ashiabi, G. (2007). Play in the Preschool Classroom: Its Socioemotional Significance and the  

Teacher’s Role in Play. Early Childhood Educational Journal, 35 (2), 199-207.  Doi: 

10.1007/s10643-007-0165-8   

 

Barnombudsmannen. (2013). Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17 (2013) om  

Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och konstnärliga 

(art.31). Hämtad 2019-09-18, från 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-

nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-17-om-barnets-ratt-till-vila-fritid-lek-

och-rekreation.pdf 

 

Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. (2012). Anknytning i förskolan: vikten av trygghet 

för lek och lärande. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

 

Bygdeson-Larsson, K. (2010). ”Vi började se barnen och deras samspel på ett nytt sätt” 

Utveckling av samspelsdimensionen i förskolan, med hjälp av Pedagogisk precessreflektion 

(Doktorsavhandling, Umeå universitet). Umeå: Print & Media. URL 1960:729 

 

Gillberg, C. (2018). Essence om ADHD, autism och andra utvecklingsavikelser. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) Lek och läroplan – Möten mellan barn och lärare i 

förskola och skola. Göteborgs Universitet. Acta universitatis Gothoburgensis 

 

Karlsson Lohmander, M., & Pramling Samuelsson, I. (2015). Play and learning in the early 

childhood education in Sweden. Psychology in Russia: State of the Art, 8. Doi: 

10.11621/pir.2015.0202  

 

Knutsdotter Olofsson, B. (1992). I lekens värld. (1. uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Krag- Müller, G., Ørested Andersen, F., & Veje Hvitved, L. (2012). Goda lärmiljöer för barn. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lind, R. (2014). Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning. (1. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Malmqvist, J. (2007). Analys utifrån redskapen. I J, Dimenäs (Red.), Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket-vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (s.122-133). 

Stockholm: Liber. 

 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-17-om-barnets-ratt-till-vila-fritid-lek-och-rekreation.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-17-om-barnets-ratt-till-vila-fritid-lek-och-rekreation.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/allmanna-kommentarer/ak-17-om-barnets-ratt-till-vila-fritid-lek-och-rekreation.pdf


 

 24 

Melin, E. (2013). Social delaktighet i teori och praktik, Om barns sociala delaktighet i 

förskolans verksamhet (Doktorsavhandling, Stockholms universitet). Stockholm: 

Universitetsservice  

 

Nilholm, C. (2005). Specialpedagogik vilka är de grundläggande perspektiv?. Pedagogisk 

forskning i Sverige, 10 (2), 124-138.  

 

Nilsson, M., Grankvist, A., Johansson, E., Thure, J. & Ferholt, B. (2018). Lek, lärande och 

lycka: lekande och utforskande i förskolan. (Första upplagan). Malmö: Gleerups. 

 

Olsson, B. & Olsson, K. (2017). Barn med utmanande beteende: tidiga insatser i förskola och 

skola. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. 

 

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I., & Johansson, E (red). (2009). Barns tidiga lärande en 

tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande (Avhandling, Göteborgs 

universitet). Göteborg. Geson Hylte Tryck. 

 

Sheridan, S., Williams, P., Sandberg, A., & Vuorinen, T. (2011). Preschool teaching in 

Sweden- a profession in change. Educational Research, 53:4, 415-437. 

doi:10.1080/00131881.2011.625153 

 

Skolforskningsinstitutet. Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – 

undervisning i förskolan. Systematisk översikt 2019:01. Solna: Skolforskningsinstitutet.  

 

Skolinspektionen. (2017). Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd. Hämtad 2019-

11-26, från: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod-forskola/ 

 

Skolinspektionen. (2018). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse: ett treårigt 

regeringsuppdrag att granska förskolan. Hämtad 2019-11-26, från: 

https://www.skolinspektionen.se/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse 

 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Nordstedts Juridik 

kundservice. 

 

Skolverket. (2019). Hälsa för lärande- lärande för hälsa. Sverige: Elanders. 

 

Svensk författningssamling (SFS) 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 

Säljö, R. (2017). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I C. Liberg (red.), Lärande, 

skola, bildning (s. 203–264) (Fjärde utgåvan, reviderad). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Thulin, S., & Jonsson, A. (2018). Undervisning I förskolan- Om möjligheter att integrera 

förskolans bildningsideal med nya uppdrag. Barn, nr 3-4, 95-108. doi: 

https//doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2899   

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod-forskola/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/sarskilt-stod-forskola/
https://www.skolinspektionen.se/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse
http://https/doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2899


 

 25 

 
Williams, P., & Sheridan, S. (2018). Förskollärarkompetens- Skärningspunkt i 

undervisningens kvalitet. Barn, 3-4, 127-146. doi: https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2901   

 

Williams, P., Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2018). A Perspektive of Group Size 

on Children’s Conditions for Wellbeing, Learning and Development in Preschool. 

Scandinavian Journal of Educational Reasearch, 63:5, 696-711. Doi: 

10.1080/00313831.2018.1434823   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2901


Bilaga 1 

 
Informationsbrev 
Vi är två förskollärare som heter Therese Johansson och Helen Aurestrand som nu går sista 

terminen på specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Just nu arbetar vi med vårt 

gemensamma examensarbete. Studien handlar om barns lärande genom lek och dess 

förutsättningar. 

Syftet med studien är att belysa vikten av den gemensamma leken för lärandet, samt 

betydelsen av stöd och stimulans i lärandeprocessen. Vi har en förhoppning om att försöka 

bidra till diskussioner och insikter om möjligheten att använda lek som ett pedagogiskt 

verktyg. 

Vi vänder oss till pedagoger i förskolan för att genom intervjuer försöka få svar på våra frågor 

och funderingar. Intervjuerna kommer att genomföras utav en av oss under oktober månad 

2019. Den kommer att beröra din uppfattning och dina erfarenheter av barns gemensamma lek 

och lärande och beräknas ta ca 30-40 minuter. Beslut om tid och plats för intervjun tas efter 

överenskommelse. Vår önskan är att spela in intervjun för att senare kunna skriva ut den i 

text.     

Den information du lämnar kommer endast användas i syfte att bidra till denna studie. Vi 

kommer att följa vetenskapsrådets etiska principer. Det innebär att vi kommer behandla 

informationen så obehöriga ej har tillgång till den. Redovisningen av resultatet kommer att 

ske så att ingen individ eller förskola kan identifieras. Det inspelade och utskrivna materialet 

kommer endast sparas till dess att examensarbetet är slutfört. Deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas utan motivering. Även om vi är studenter just nu omfattas vi av de sekretessregler 

som gäller för förskolan. 

Det skulle betyda mycket för oss med er medverkan och att få ta del av dina erfarenheter och 

uppfattningar. Tack på förhand! 

 

Vid frågor, kontakta gärna någon av oss: 

 

Therese Johansson  Helen Aurestrand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

- Vilken pedagogisk utbildning har du?  

 

- Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

- Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

 

- Vilka tankar har du om vad barn kan lära genom gemensam lek? 

 

- På vilka sätt visar det sig när barn behöver stöd i lek? 

 

- Vilket stöd ger du de barnen? 

 

- Finns det några uttalade strategier för vilket stöd som erbjuds? 

 

- Hur kan barns lek stimuleras? 

 

- På vilket sätt utmanas barns lek? 

 

- Vilka möjligheter finns att göra anpassningar i verksamheten för att uppnå 

mer lärande i lek? 

 

- Vilka förutsättningar vore önskvärda för att mer lärande skulle kunna 

uppnås genom leken?  
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