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SAMMANFATTNING 
Syftet med vårt arbete är att beskriva, analysera och förstå pedagogers arbete med 

förskolebarn som har svårigheter i leksituationer med andra barn. Barnen finns i alla 

barngrupper och det är barn som pedagogerna tidigt upplever har problem att leka. De står 

ofta utanför leken och kan inte de sociala koderna för att kunna bli en omtyckt kamrat. Vi har 

valt att fokusera på barnens lek och varför de inte kan komma in i leken. I dag vet man hur 

viktig leken är för ett barns utveckling, inte minst för den sociala utvecklingen och att kunna 

fungera i samspel med andra. Då förskolan är barnets första arena att utvecklas ihop med 

andra är det extra viktigt att pedagogerna uppmärksammar de barn som inte fungerar i leken 

och samspelet. Studien omfattar tretton kvalitativa intervjuer i en mindre stad i Norrland. De 

slutsatser som vi fått fram genom intervjuerna är att de flesta av pedagogerna anser att de 

stora barngrupperna kan spela roll för barnets sociala beteende. Pedagogerna ser också att 

hela samhället ser annorlunda ut idag och att det kan ha en bidragande orsak till att barnen har 

koncentrationssvårigheter i förskolan.  
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1. INLEDNING 
Det här examensarbetet handlar om barns sociala svårigheter i leken och pedagogernas syn på 

sitt eget arbete gentemot dessa barn. Vi har under vår utbildning läst olika kurser och genom 

dessa har vi förstått hur viktig leken är för ett barns utveckling. När vi varit ute på VFU, 

verksamhets förlagd utbildning, har det oftast funnits barn som man känner sig tveksam kring 

hur det sociala samspelet fungerar i leken. Genom att vara en tydlig vuxen som finns tillhands 

under leken kan göra att barnet får bekräftat vad som är tillåtet och vad som förväntas av 

barnet i leken. Det räcker inte att bara finnas i närheten för dessa barn utan som pedagog 

måste du ligga steget före och lotsa barnet rätt i de sociala handlingarna, menar Kadesjö 

(2001). Vi anser att det här är ett viktigt ämne, då vi kommer möta dessa barn i vårt arbete 

som förskollärare. Vår vardag handlar om samspel och kontakt med andra människor. Enligt 

läroplanen för förskolan ska den pedagogiska verksamheten anpassas till alla barn i förskolan. 

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar (Skolverket, 2010). Därför anser vi att förskolan 

har en viktig roll, då vi ska ge barnen stöd i den sociala kontakten med andra människor. Som 

pedagog måste man skapa en gemensam miljö på förskolan där barnen kommer överens och 

lär sig att samspela. Vi är därför intresserade av pedagogernas syn på barn med sociala 

svårigheter i leken. 

 

Enligt Drugli (2003) kommer pedagoger alltid stöta på barn som man bekymrar sig för lite 

extra och man vet inte alltid hur man ska kunna hjälpa dessa barn på bästa sätt. De flesta barn 

är från allra första början socialt kompetenta varelser (Strandberg, 2006). Vygotskij menar att 

social kompetens är ett fundament i människors utveckling och att alla former av mänskligt 

samspel är grundläggande för vår utveckling. Men vad händer med de barn som inte har 

utvecklat sitt sociala samspel? Enligt läroplanen för förskolan skall verksamheten alltid 

anpassas så att alla barn får de förutsättningar som de behöver för att kunna utvecklas så 

mycket som möjligt. Den innebär att pedagogernas stöd inte alltid kan fördelas lika till alla 

barn i barngruppen utan de barn som behöver mer stöd och stimulans skall få det (Skolverket, 

2010). 

 

Vi anser att under vår utbildning har vi inte fått lära oss tillräckligt om barn i sociala 

svårigheter. Vi känner att det krävs en bra utbildning och kunskap för att kunna hjälpa barn i 

sociala svårigheter i förskolan. Men framförallt erfarenhet av att jobba med barn. Erfarenheter 

är något varje person samlar på sig dag för dag och det går inte att föra över till någon annan. 

Erfarenheten göra att man kan upptäcka de barn som har mindre sociala kompetens. Vi tänker 

framförallt på de barn som inte hörs och syns samt de barn som är utåtagerande och stökiga. 

 

Kadesjö (2001) menar att förskolan ansvarar för att skapa en vardagssituation som ger barn 

med koncentrationssvårigheter möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar så att 

deras positiva sidor får komma till uttryck. Men lever förskolan upp till det ansvaret eller är 

det bara fina ord på ett papper? 
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1.1 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
Syftet med arbetet är att beskriva, analysera och förstå hur pedagogers arbete med 

förskolebarn som har svårigheter i leksituationer med andra barn ser ut.  

 

 Hur beskriver pedagoger barn i samspelssvårigheter? 

 Hur arbetar pedagoger med dessa barn? 

 Vilka utvecklingsmöjligheter ser pedagoger i arbetet med dessa barn? 

 

1.2 DEFINITION AV BEGREPP 
 Social kompetens: Förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens 

omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron 

(http://www.ne.se/lang/social-kompetens#). 

 

 Lek: Aktivitet där barnen tillsammans styr över innehållet. Detta kan ske med eller 

utan vuxnas deltagande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Den arena där 

barn själva får chans till att utveckla sig på egna villkor. Pedagogerna ser leken som en 

del av barnets livsvärld (Aasebø & Melhuus, 2007). 

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 LÄROPLAN FÖR FÖRSKOLAN, LPFÖ98 REV. 2010 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som 

ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen. (Skolverket, 2010, s. 6) 

 

Förskolan har precis som skolan ett styrdokument att förhålla sig till. I läroplanen för 

förskolan står det vilka mål som man ska stäva mot. Till skillnad från skolan har förskolan 

inte mål som ska uppnås utan de har strävans mål. I läroplanen för förskolan står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära (Skolverket, 2010). Det viktigaste för förskolan enligt läroplanen är att skapa en 

trygghet för barnen så att de kan utvecklas som individer men även i grupp. 

 

2.2 SOCIAL KOMPETENS 
Ett barns förmåga att bygga nära relationer utvecklas redan då barnet är mycket litet och då i 

kontakten med mamma, pappa och syskon. Sedan utvidgas denna krets och små barn har 

glädje av varandra i samspel, menar Kadesjö (2001). Ju äldre barnet blir desto viktigare blir 

det med kamrater i socialisationsprocessen. ”Genom de upplevelser och erfarenheter barnet 

får i samspelet med andra barn lär det sig att spegla sig självt i andra, utveckla sin sociala 

kompetens och öka sin självständighet” (Kadesjö, 2001, sid. 246). Barn utvecklar en social 

kompetens på förskolan, hemma och på fritiden i olika roller. Utifrån dessa roller och 

aktiviteter utvecklar barnet olika former av kompetens som även möjliggör ett effektivt och 

anpassat beteende som knyter samman barnet med sin omvärld (Ogden, 2003). 

 

http://www.ne.se/lang/social-kompetens
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Strandberg (2006) beskriver Vygotskijs syn på att social kompetens är ett fundament i 

människors utveckling, att det är alla former av mänskligt samspel som grundlägger vår 

utveckling. Barns alla förmågor som intellektuella, emotionella, sociala och existentiella har 

sina rötter i sociala relationer. Barnets förhållande till sig själv och omvärlden är relationer 

med andra människor som finns i barnets närhet. De allra flesta barn är från allra första början 

socialt kompetenta varelser (Strandberg, 2006). Utvecklingen i förskolan sker i ett socialt 

sammanhang där barnen får kunskaper genom de upplevelser de får i samvaron med dem som 

finns runt omkring. Under barnens uppväxt utvecklas den sociala relationen bland barnen och 

kraven blir större eftersom barn inte på samma sätt som en vuxen är inriktad på att stödja ett 

annat barns vilja, menar Strandberg (2006). 

 

För en del vuxna innebär social kompetens en färdighet som barnet bör utveckla så de kan 

uppföra sig väl i olika sociala sammanhang. För andra innebär det att barnet ska vara en god 

kamrat och den ”gyllene regeln”, var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig, viktig. 

Att undervisa barnen hur de ska vara mot varandra har mycket liten effekt. Hur vuxna beter 

sig mot varandra kan vara viktigt då barn inte gör som vi säger utan gör som vi gör. 

Strandberg (2006) menar att det är mer effektivt att utveckla ett samspel på förskolan där alla 

lär sig hur man uppför sig väl och är en god kamrat. Kunskapen utvecklas genom leken i 

samspel med andra barn, ju mer kunskap barnet har, desto bättre blir leken utvecklad och 

genom att barnet tilldelas rollekar av pedagogerna lär sig barnet hur vissa normer och regler 

ska gå till (Säljö, 2000). För att ett litet barnet ska uppfattas som socialt kompetent ska barnet 

kunna leka ömsesidiga lekar med andra barn, som tittut-leken och ge och ta (Michélsen, 

2005). 

 

Social kompetens i förskolan kan ses som en förmåga att hantera olika inslag i barnkulturen som 

humor, att hålla sig till temat, uppfattningar, värderingar och interaktiva rutiner som är unika för 

barn. (Vedeler, 2009, sid. 71) 

 

Strandberg (2006) beskriver social kompetens på följande sätt: ”Social kompetens beskriver 

hur barnet förhåller sig till omgivningens förväntningar och hur de tillgodoser sina sociala 

behov. Kompetens kan förklaras som en inre kapacitet (t.ex. tankar, känslor och motivation) 

till socialt välfungerande beteende, men också som de socialt accepterande handlingar genom 

vilka denna kapacitet kommer till uttryck” (Strandberg, 2006, sid.24). 

 

Att vara populär och omtyckt av sina kompisar anses vara en definition av social kompetens, 

skriver Vedeler (2009). I Läroplanen för förskolan står det att förskollärare ska ansvara för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling. 

(Skolverket, 2010) 

 

2.3 DET TIDIGA SOCIALA SAMSPELET 
Barn och föräldrar kan passa olika bra ihop. Vissa barn är redan från första stund mer 

krävande, lätt frustrerade och känsliga, medan andra bara är nöjda, lugna och stabila. Vissa 

barn tar för sig i tidig ålder och är alerta medan andra är mer tillbakadragna. Dessa medfödda 

personliga egenskaper påverkar det sociala samspelet mellan barnet och föräldern. 
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Föräldrarnas upplevelser av barnet påverkar deras sätt att vara mot det. Ett spädbarn som är 

förnöjsamt kan bidra till ett positivt socialt samspel trots att föräldrarna känner sig osäkra, 

omogna eller känslomässigt otillgängliga. Ett nöjt barn hjälper sina föräldrar på traven så att 

föräldrarna känner sig dugliga och kompetenta i sin nya roll som mamma och pappa. Den 

positiva spiralen uppstår, föräldrarna känner sig glada att vara tillsammans med sitt barn. 

”Sådana barn har ofta en kapacitet att, trots stora påfrestningar i uppväxtmiljön, klara sig bra 

och finna trygghet och sammanhang i tillvaron. De har en förmåga att ta för sig vad de 

behöver, visar tydligt sina behov och kan, om föräldrarna inte går att nå, hitta andra 

människor att bygga upp kontakt och samspela med som kompensation” (Hellström, 1993, 

sid.92). 

 

En annan grupp barn som är mer sårbara för brister i det tidiga samspelet är de barn som är 

svårhanterliga och aktiva. Som spädbarn är de ofta oroliga, splittrade och har svårt att komma 

till ro. De är spända och fäktar och reagerar intensivt med skrik och missnöje på ett svårtolkat 

sätt. Deras biologiska rytm är oregelbunden och att få in mat och sov rutiner fungerar oftast 

inte. Barnets sätt att vara skapar olust och osäkerhet hos föräldrarna. ”Sådana här barn ställer 

mycket höga krav på att föräldrarna ska klara av att både vara lyhörda och kunna tolka barnets 

signaler, orka med barnets ofta hetsiga, krävande och ibland avvisande sätt utan att känna sig 

utnyttjade eller sårade” (Hellström, 1993, sid.93). 

 

2.4 ATT KUNNA FUNGERA SOCIALT I EN BARNGRUPP 
Vi måste förstå vad som händer med barn i en grupp, menar Hellström (1993). I barngruppen 

finns strukturer och regler och barnen har sina olika roller. ”Barn i grupp är något helt annat 

än barn var för sig” (Hellström, 1993, sid. 28). Att vara ensam med pedagogen är oftast inga 

bekymmer men i en stor grupp blir dessa barn många gånger helt förändrade. Här märks det 

tydligt för de barn som har sociala problem, de har svårt att fungera i en grupp och deras 

problem blir mer påtagliga. Vedeler (2009) menar att vissa barn glider lätt in i sociala samspel 

med kompisar, de har många vänner, är socialt kompetenta, kan både följa och leda andra och 

kan samspela i leken. För andra barn kan det vara svårare att bli delaktiga i gruppen. Barn 

som har svårigheter med sociala regler riskerar att få dålig social anpassning senare i livet. I 

barndomen är barngrupper ett bra område att utveckla sin sociala kompetens, anser Vedeler 

(2009). Som pedagog kan man ofta uppleva det som påfrestande att ha ett barn med 

koncentrationssvårigheter i barngruppen. Om barngruppen påverkas av dessa barn kan det då 

blir ett oroligt gruppklimat och då skapas det ofta konflikter och barnen med 

koncentrationssvårigheter blir ofta utstötta ur gruppen (Kadesjö, 2008).  

 

I förskolan anses det vara en viktig uppgift att lära barnen att vara tillsammans med andra och 

att kunna samspela. Tyvärr, menar Kadesjö (2008) så försvinner det då barnen börjar i skolan, 

då lärarna inte anser att det är deras arbetsuppgift, att utveckla barns sociala kompetens. I 

läroplanen för förskolan står det, ”att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling” (Skolverket, 2010, 

sid. 11). 
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2.5 PEDAGOGERNA 

2.5.1 PEDAGOGERNAS BEMÖTANDE AV BARN I SOCIALA SVÅRIGHETER 

Förskollärare beskriver allt oftare en grupp barn som är oroliga, splittrade och har stora 

svårigheter att koncentrera sig. Pedagogerna har svårt att förstå dessa barn, menar Kadesjö 

(2001). Dessa barn skapar stor oro i barngruppen och förstör för många, både barn och 

pedagoger. Många pedagoger känner stor frustration för hur man på bästa sätt kan hjälpa 

dessa barn. Kadesjö (2001) anser att det är viktigt att pedagogerna har förståelse för barnet 

och dess svårigheter och att den insats man gör i sitt dagliga möte med barnet är viktiga i ett 

längre perspektiv. Men risken finns även att man som pedagog kan överdriva sin betydelse för 

ett visst barn, menar Hellström (1993). Som pedagog kan man ta på sig allt ansvar för hur 

barnet har det i förskolan och i hemmet och kan börja konkurrera med mamman och vill ”bli 

som en mor för barnet”. Att tycka synd om ett barn är också en fallgrop, anser Hellström 

(1993). Man kan känna så stort medlidande med barnet att man inte kan se de resurser som 

barnet faktiskt har, skriver Hellström (1993). Då en pedagog visar så gränslöst engagemang 

för ett visst barn händer det att de andra pedagogerna släpper och tar avstånd från barnet. 

 

De förskolor som jobbar med att skapa ett socialt samspel mellan barn och vuxna, och mellan 

barn och barn kommer att utveckla en bra grund för barnet i lärande och utveckling. Då 

pedagogen ber barnet söka upp en kompis bidrar det till barnets sociala utveckling, detta 

grundtagande är att alla psykologiska funktioner startar som faktiska relationer med andra 

människor. Det handlar inte om att pedagogen planterar saker i barnets huvud, utan att barnet 

och den vuxne samspelar med varandra och detta samspel bildar underlag för sådant som 

”kommer in”. ”Vygotskijs perspektiv, att yttre aktiviteter tillsammans med andra hänger 

samman med individens inre tänkande, öppnar oändligt många fler praktiska pedagogiska 

dörrar än det perspektiv än det som vänder sig inåt till individens hjärna” (Strandberg, 2006 

sid. 49). 

 

2.5.2 VILKA KUNSKAPER OM BARN I SOCIALA SVÅRIGHTER BEHÖVER 

PEDAGOGERNA? 
Hur man som pedagog kommer att klara av att bemöta ett barn i svårigheter, handlar om goda 

yrkeskunskaper, anser Hellström (1993) .”Kunskaperna kan man ha fått genom en 

kombination av livserfarenhet, studier, praktiskt handlande, genom att utbyta erfarenheter 

med andra människor och på andra sätt” (Hellström, 1993, sid. 27). Som i alla arbeten som 

har med människor att göra använder man sin personlighet som instrument och den personliga 

mognaden, känsligheten och att man är medveten om sitt handlande är grundläggande. Om 

pedagogen saknar inlevelseförmåga och att vara lyhörd inför barnet, och endast kan allt om ett 

barns utveckling i teorin blir resultatet av pedagogens handlande inte bra. Det måste finnas en 

förbindelse mellan teori och praktik för att kunna hjälpa barnet, menar Hellström (1993). Att 

som pedagog ha kunskap om vad barn ska klara av och inte klara av i olika utvecklingsstadier, 

att veta hur barn tänker, känner och fungerar är grundläggande i en pedagogs dagliga arbete. 

Den kunskapen får man genom att kunna barns utveckling i teori och praktik. 

Utvecklingspsykologi ingår i förskollärarutbildningen. ”Svårigheten kan vara att veta hur vi 

ska använda de olika utvecklingsteorierna för att förstå barns beteende och i det praktiska 
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arbetet med att stimulera barns utveckling” (Hellström, 1993, sid. 28). Som pedagog har vi 

som uppgift att arbeta allsidigt med barnens utveckling och då är det viktigt att ha kunskaper 

om de olika utvecklingsområden som, jagutveckling, kommunikation, begreppsbildning, 

språk och motorik. Dessa områden sker i ett samspel med varandra. 

 

Att vara professionell innebär att pedagogen har mål och metoder för sitt arbete, att veta hur 

och varför man gör på ett visst sätt. Men att tro att en viss metod skulle vara själva lösningen 

på problemet är inte alltid rätt, anser Hellström (1993) Hon menar att när man jobbar med 

människor kan man inte gömma sig bakom några tekniker eller teorier, utan att pedagogen 

alltid måste blanda in sig själv och bemöta barnet med sin personliga stil förutsättningslöst. 

”Det är barnets behov som ska styra valet av metod, inte tvärtom, och vi behöver ha olika 

metoder för olika barn” (Hellström, 1993, sid. 31). Johansson och Pramling (2003) anser att 

pedagogen måste kunna skapa en bild av just det här barnet, i den aktuella situationen och 

sammanhanget. I Reggio Emilia i Italien pratar man om att ”se barnet på nytt varje dag” för 

att komma förbi sina redan etablerade bilder av barnet och möta det utan förutfattade 

meningar i varje ny situation. 

 

Som pedagog är det viktigt att se det enskilda barnet och se dess egna behov. I läroplanen för 

förskolan står följande: ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling 

och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och 

behov. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika” (Skolverket, 2010, sid. 5). 

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.( Skolverket, 2010, sid. 5) 

 

Förskolan är barnens vardagliga miljö och här finns det enorma möjligheter att hjälpa barnen, 

anser Drugli (2003). För att barnet ska kunna utveckla social kompetens måste barnet uppleva 

att det är efterfrågat och uppskattat i flera olika miljöer. Detta kan pedagogen hjälpa barnet 

med, genom att ge stöd i olika samspelssituationer med andra barn och vuxna. Barn som har 

bristande social kompetens, har ofta en begränsad uppsättning strategier när de hamnar i olika 

sociala situationer. Därför blir dessa barns handlingar tokiga. Pedagogen kan då träna barnet i 

att finna nya lösningar som används i verkliga situationer (Drugli, 2003). 

 

2.6 LEKEN 

2.6.1 ATT LEKA 
Leken är den naturligaste formen för barn att vara tillsammans på. Lek med andra barn ger en 

social kompetens. I leken kan man öva, pröva, uttrycka och lära sig hantera sina känslor. 

Leken handlar ofta om känslor som att känna rädsla när lejonet kommer och skräck för trollet, 

menar Knutsdotter Olofsson (2003). Att ge barnet en god start på livet är betydelsefull och det 

lekfulla lärandet i förskolan ska ge barnen en god grund för deras fortsatta lärande och för en 

lyckad skolgång. Idag vet man hur betydelsefull leken är för ett barns utveckling. Att lärandet 

ska vara lustfyllt är viktigt, anser Johansson och Pramling Samuelsson (2003) och det uttrycks 
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även i läroplan för förskolan (Skolverket, 2010). Lust är något som också ofta refereras till 

barnets lek. Leken har också betraktats som barnets arbete och naturliga förhållningssätt till 

omvärlden. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) Leken är ett område där den sociala 

kompetensen kan utvecklas, menar Vedeler (2009). ”Lek är för barnen en meningsfull 

aktivitet, alltså i linje med salutogent tänkande, det vill säga en aktivitet som sätter fokus på 

hälsa och social gemenskap genom att vara meningsfull för deltagarna” (Vedeler, 2009, sid. 

60). ”I vårt land finns en betoning på lek och lärande i de tidiga åren som grund för senare 

utveckling i livet” (Björck- Åkesson, 2009, sid. 17). 

 

2.6.2 ATT LEKA FÖRR OCH IDAG 
Astrid Lindgren (1987) skriver att minnen från barndomen så som dofter, smak, syner och 

ljud fortfarande finns kvar i minnet och rätt som det är kan det vakna till liv igen. När det gör 

de kan det nästan kännas lika intensivt som då. Astrid Lindgren skildrar ofta sin barndom i 

naturen och att leken skedde där, vid bäcken, i hölasset och på blomsterängen. Barn upprepar 

inte bara tidigare generationers erfarenheter, utan gör också nya egna erfarenheter. ”Idag 

tillhör exempelvis cyberrymden barns lekmiljöer där två-tre åringar kan hantera både Iphone 

och Ipad, ibland rent av med större självförtroende än föräldrarna” (Sandberg, 2009, sid. 126). 

Barn idag lever i ett informationsteknologiskt samhälle som ger dem många valmöjligheter. 

Det innebär att barnens lek och lärandemiljöer har förändrats genom utvecklingen av media, 

med tv och datorspel. Detta ger leken nytt innehåll och nya funktioner för lek och lärande, 

menar Sandberg, (2009). 

 

2.6.3 BARN SOM INTE LEKER 
I de flesta barngrupper i förskolan ser vi att det finns barn som står utanför gemenskapen. 

Deras brist på lek är en stark signal till pedagogerna att de behöver stöd och hjälp att hitta sin 

förmåga att leka, menar Folkman och Svedin (2003) Att barnet inte leker kan förklaras som vi 

behandlat i litteraturgenomgången på olika sätt, men det gemensamma är att alla de här 

barnen har dålig kamratkontakt och bristfällig förmåga till lek. Ett barn som inte lärt sig leka 

på förskolan får det oftast jobbigt i skolan. 

  

När de jämnåriga har många års erfarenhet av att leka tillsammans, vara någons kompis och ha lek 

att se fram emot blir klyftan mellan dem svår att överbygga. För barnets del är det avsevärt mycket 

bättre att redan i förskolan få erfarenhet av lek och vänskap än att hoppas få det på skolgården. 

(Folkman & Svedin, sid.15, 2003) 

 

Att kunna ta en plats i en barngrupp är en komplicerad process för varje barn, även om barnet 

har bra självförtroende och är nyfiket på andra. De flesta barn har någon gång blivit avvisad 

eller känt sig utanför. Folkman och Svedin (2003) menar att det är ledsamt och jobbigt för 

barnet att bli avvisad, men inget som är skadligt så länge som de har en inre tro på att de 

duger som de är. Barnet lär sig hantera sin frustration och hittar nya vägar och strategier, detta 

är en del i den sociala utvecklingen.  

 

Folkman och Svedin (2003) nämner att en del barn väljer att vara i ensamhet för att ta reda på: 

”vem är jag?” Och barnen behöver få svar på den frågan, många goda svar flera gånger om 
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dagen, anser författarna. Barnet behöver få bekräftelse att vi ser dig, du duger som du är, du 

kan och du är någon. På så vis kan man höja barnets status i de andra barnens ögon. Brist på 

självtillit spärrar effektivt vägen för att kunna leka med andra. 

 

Att vara någon och att vara någon som leker handlar inte om olika saker eller det ena före det 

andra. Det går hand i hand. För det är genom att leka som barnet intuitivt formar bilden av sig 

själv som en unik person, samtidigt som lek med jämnåriga förutsätter att barnet inom sig vet vem 

jag är, vad jag kan, vad jag vill. Utan fast mark för sin självkänsla går det knappast att vara den 

ena parten i ömsesidig lek: våga visa sin vilja och respektera andras, vänta på sin tur och ta sin 

egen. (Folkman & Svedin, sid.41, 2003) 

 

Folkman och Svedin (2003) jämför konsten att leka med ett hantverk som man skapar. Det 

krävs många förstadier av ett hantverk innan det ser ut något för världen. Lika väl som barn 

inte genast kan rita fantasifulla och detaljrika teckningar utan att först ha prövat sig fram 

genom klotter och huvudfotingar, kan de inte heller delta i den gestaltande och kreativa leken 

utan att först ha börjat på lekens klotterstadium. De barn som har svårt att leka kan pedagogen 

lotsa barnet till dessa förstadier och möta barnet där på sin nivå, men hela tiden känna 

tryggheten i en vuxens närvaro. 

 

2.6.4 FÖLJDER AV ATT INTE KUNNA LEKA 
Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det finns barn i varje barngrupp 

som inte verkar kunna leka. De har svårt att förstå vad de andra barnen gör eller så förstör de 

leken för andra. Att inte kunna leka borde få sina konsekvenser menar Knutsdotter Olofsson 

(2003) fast det inte finns några vetenskapliga rapporter om det. Men vi vet ju allt gott som 

leken för med sig, och att gå miste om det borde ju få konsekvenser menar hon. Om ett barn 

lever i en smärtsam verklighet, kan det genom leken vrida och vända på det som de går 

igenom, och på så vis bearbeta sina känslor. ”I lek är barnet ofta överdrivet känslomässiga” 

(Knutsdotter Olofsson, 2003, sid. 85) Följden av att inte kunna leka kan leda till att barnet blir 

känslomässigt omogen och omedveten. Deras känslor blir inte tydliga för dem och barnet kan 

även få svårigheter med att skilja fantasi från verklighet, vilket kan få katastrofala följder, 

anser Knutsdotter Olofsson (2003).  

 

När man inte leker finns risk att fastan i verkligheten som är här och nu. Den bristande 

föreställningsförmågan gör att barnet får svårt att minnas vad de varit med om under dagen. 

När barnet sedan börja i skolan får det svårt att ta in det som man ska lära då det inte blir till 

bilder, utan det går in och ut utan att sätta spår. Skolan och att läsa blir jobbigt. I leken skapar 

barnet ett rikt språk. De måste tänka och berätta vad de andra bör veta i leken. ”Barn som inte 

lekt saknar denna berättarförmåga, de kan inte skriva en bra uppsats eller hitta på en bra 

historia. De är ovana att klä sina upplevelser i ord, som man gör i leken.” (Knutsdotter 

Olofsson, 2003, sid. 86) 
 

Kadesjö (2001) skriver om att man idag pratar om att många barn har svårt att leka. Orsakerna 

tros bero på att barnens fritid ofta består av mycket TV tittande, dataspel och att barnens 

vardag på förskolan är så vuxenstyrd att barnet inte utvecklar sin lekförmåga. Kadesjö (2001) 

menar att dessa antaganden säkert är riktiga, men ett barn med koncentrationssvårigheter har 
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svårigheter som hindrar en fungerande lek. Barnet har ofta problem med delar av lekens 

uppbyggnad. Barnet har svårt att ta egna initiativ till leken, dela den med någon annan och 

komma igång att leka. Ofta saknar barnet de inre bilder av hur leken ska gå till, som är viktiga 

för att kunna dela leken med ett annat barn. Barnets svårigheter att hålla sig till regler gör att 

leken inte blir som de andra barnen tänkt, och då tröttnar kompisen på leken. Oftast känner de 

andra barnen att de inte vill ha med barnet som inte kan följa regler och bestämmelser. Barnet 

blir därför ofta nekat till att vara med i leken (Kadesjö, 2001). Följden av att inte får vara med 

och leka blir en ensamhet som blir extra tydlig då barnet ser att alla andra gör saker 

tillsammans. ”Genom att barnet inte deltar i de andras aktiviteter får det inte den träning i att 

leka och samspela som är nödvändig för att utveckla social kompetens” (Kadesjö, 2001, sid. 

251). Barnet får även en kroppslig osäkerhet, då de andra barnen tränar sin kropp motoriskt i 

leken, går dessa barn miste om det. De känner sig efter i motoriska aktiviteter och osäkerheten 

växer ännu mer, menar Kadesjö (2001). I sina försök till att få vara med tar de ofta initiativ på 

fel sätt, som att ta bollen för de andra, knuffas eller spelar pajas för att få  

uppmärksamhet. Följden blir att de andra barnen bara blir arga och irriterade för att de blir 

störda i leken. Barnet tycker sig vara (och är ofta) mobbat och utstött av de andra barnen. De 

andra barnen känner sig trötta på barnets beteende och markerar tydligt sitt avståndstagande. 

Men att just det här barnet är extra kul att reta, det ger ett tacksamt resultat då det oftast blir 

mycket argt och upphetsat är något de andra inser ganska snart menar Kadesjö (2008). Ett 

barn som är vaga och otydliga i sina uttryck, blir utanför leken då de andra barnen glömmer 

bort att barnet finns. Ett sådant barn har svårt för att förstå varför de hamnar utanför leken och 

att de inte blir tillfrågade att få vara med. 

 

2.6.5 ATT HJÄLPA ETT BARN BLI INKLUDERAD I LEKEN 
De allra flesta barn kommer igång med leken då de får tid och utrymme, anser Öhman (2003). 

Men då och då träffar man på barn som ändå inte leker, då bör man titta på hur barnets 

lekförutsättningar ser ut. Trygghet är den viktigaste förutsättningen för att barnet ska kunna 

börja leka. Pedagogen bör få barnet att känna tillit och trygghet, menar Öhman (2003). 

 

Det blir pedagogens uppgift att hitta något som barnet tycker om att leka och utgå från det som är 

känt och lustfyllt för barnet, för att så småningom alltmer föra in lekens regler och utöka barnets 

samspelsmöjligheter också tillsammans med andra barn. (Öhman, 2003, sid. 137) 

 

Ett barn som upplevs inte leka, kan leka små korta leksekvenser som man som pedagog 

nästan inte hinner uppfatta. Men om man observerar barnet kan man uppfatta det och om 

man ser dessa leksekvenser kan man bygga vidare på det och på så vis hjälpa barnet att hitta 

leken skriver Öhman (2003) 

 

Många barn har inte lärt sig lekkoderna och förstår inte leksignaler. De vet inte hur man gör 

då man leker roll lekar och har svårt att hitta på en handling. Tysta står de bredvid och 

iakttar. Dessa barn känner oftast otrygghet och behöver få hjälp av en vuxen, menar 

Knutsdotter Olofsson (2003). 
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Genom att vara tydlig med leksignalen och tydligt säga vad som är på låtsas och vad som är på 

riktigt, genom att tydligt tala om när lekreglerna bryts och harmonin i leken störs, kan pedagogen 

lära hur man leker och hur man beter sig som en god lekkamrat. (Knutsdotter Olofsson, 2003, sid. 

117) 

 

Sedan finns det barn som på grund av sin personlighet har svårt att leka med andra barn. 

Oavsett om det är ett barn som förstör eller om det är ett tyst och tillbakadraget barn som 

utesluts ur leken, så anser dessa utstötta barn att de andra är dumma, och det är ett rop på hjälp 

som måste få pedagogerna att reagera och göra något, skriver Kadesjö (2001). Att ett barn ska 

kunna fungera i leken ute på förskolans gård anser många är en självklarhet, så den ”hjälp” de 

får består i förmaningar som: ”Gå ut till de andra barnen och fråga snällt om du får vara med”, 

”bråka inte så mycket”, ”försök att vara snäll”. Detta hjälper inte barnet, utan som pedagog 

måste du sätta dig in i vad barnets svårigheter består av och utgå från det (Kadesjö, 2001). 

 

Ett barn som ständigt misslyckas och anses vara besvärligt, är inte en omtyckt lekkamrat. Om 

pedagogen försöker hjälpa barnet i svåra situationer kommer det att underlätta i samspelet 

med de andra barnen. För att de andra barnen ska lockas att bli intresserade att leka måste 

man visa att barnet har positiva sidor också. Kamraterna behöver få en chans att upptäcka att 

det går att leka och ha kul med ett barn som ofta misslyckas, att det går genom att en pedagog 

finns med i leken. Pedagogen kan hjälpa barnet i början av leken genom att stanna upp och 

tänka: Vad går leken ut på? Vad är min roll i leken? Vad förväntar sig kompisarna av mig? 

”Genom att vara tydlig som vuxen och finnas tillhands kan man ge barnet ett hjälp jag som 

det kan använda för att söka bekräftelse på vad som är tillåtet och på vad som förväntas” 

(Kadesjö, 2001, sid. 255). Det räcker inte med att bara finnas i närheten, utan man måste hela 

tiden ligga steget före och hjälpa barnet att ta positiva initiativ. 

 

Om barnet saknar intressen är det svårt att erbjuda något i samspelet med de andra barnen. 

Här kan pedagogen hjälpa barnet att utveckla förmågor som ger status i de andra barnens 

ögon. Eftersom barnet ofta känner sig misslyckad i det som andra barn kan, måste det ibland 

bli lite udda intressen som barnet skaffar sig. Helst ska det vara något som lockar de andra 

barnen, och som är spännande. Då kan pedagogen hjälpa barnet att visa upp sina positiva 

sidor inför de andra barnen (Kadesjö, 2001). ”Det är på vårt vuxna ansvar att se till att alla 

barn får leka” (Knutsdotter Olofsson, 2003, sid. 87). 

 

3. METOD 

3.1 KVALITATIV INTERVJU 
Vi valde att använda oss av den kvalitativa intervjun med öppna frågor. De öppna frågorna är 

ett hjälpmedel för att få deltagarna att svara så utförligt som möjligt på frågorna. ”Syftet med 

den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt” 

(Johansson & Svedner 2006, sid.43). Innan intervjun måste man vara tydlig med 

informationen och berätta om undersökningens syfte och undersökningsmetoderna. Trost 

(1997) poängterar att meningen med den kvalitativa intervjun är att få en uppfattning om hur 

intervjupersonen ser på frågorna som ställs och inte vad intervjupersonen anser om den 
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allmänna synen på frågeställningarna. Därför är det viktigt att berätta för intervjupersonen 

vilket syfte man har så att de kan svara hur de ser på frågorna och inte vad de tror att 

intervjuaren vill höra. Eftersom den som intervjuas lämnar ut sina personliga 

ställningstaganden är det viktigt att visa respekt och inge förtroende att det som sägs under 

intervjun kommer att hanteras väl. Det är viktigt att garantera personen som blir intervjuad att 

allt som sägs förblir anonym. Det är viktigt för att intervjupersonen ska vågar svara ärligt på 

frågorna som ställs. Enligt Johansson och Svedner (2006) måste ett examensarbete bygga på 

respekt för dem som deltar. 

 

När man genomför en kvalitativ intervju finns det ett fel som intervjuaren ofta gör enligt 

Johansson och Svedner (2006), det är att man inte lyssna på vad den intervjuade säger. Istället 

fokuserar man på nästa fråga och hur man ska ställa den. Vidare menar författarna att ett annat 

problem är att intervjuaren själv, utan att märka det, uttrycker sina förväntningar och 

värderingar. På så vis kan svaren från den intervjuade påverkas. Under intervjun kan det 

uppstå tystnad då den intervjuade tänker på vad han/hon ska svara. Det kan upplevas som en 

jobbig tystnad om den som intervjuar är nervös. Då vill man gärna fylla i med en ny fråga. 

Det är viktigt att låta tystnaden råda för att tillåta den intervjuade att tänka klart. Låter man 

inte tystnaden vara utan istället avbryter den intervjuades tankebanor kan han/hon komma av 

sig. 

 

Författaren Denscombe (2000) betonar att intervjuer är att föredra då man vill ta reda på 

respondenternas verkliga erfarenheter, åsikter och uppfattningar. Då är en kvalitativ intervju 

lämplig om man vill få ut fakta från en liten grupp människor. Denscombe (2000) menar 

vidare att man kallar denna sorts undersökning för en semistrukturerad intervjuform där den 

som intervjuar ställer öppna frågor och tonvikten läggs på respondentens svar och åsikter. 

 

Stukat (2005) nämner att observationer finns som en tänkbar forskningsmetod, där forskaren 

iakttar verkligheten. Författaren menar dock att observationer som forskningsmetod kräver att 

det ska göras under en längre tid för att få fram ett resultat. Vi kände att vi inte hade den tid 

som krävdes för att kunna använda oss av observationer som metod. Därför valde vi att endast 

använda oss av kvalitativa intervjuer. 

 

På förskolan jobbar alla på olika sätt, pedagogerna har olika kunskaper och erfarenheter som 

uttrycks utifrån egna upplevelser. Då vi gjorde intervjuerna var vi medvetna om att vårt 

kroppsspråk kunde påverka svaren. Enligt May (2001) är det viktigt att den som intervjuar 

inte försöker påverka genom att visa att man håller med, bekräfta eller visa egna 

ställningstaganden. 

 

3.2 URVAL 
När vi skulle välja informanter satte vi oss ner och funderade på om vi skulle intervjua både 

barnskötare och förskollärare. Vi beslutade att intervjua barnskötare, förskollärare och en 

specialpedagog eftersom hon tidigare arbetat som förskollärare och nu omskolat sig till 

specialpedagog. Vi tänkte att hon skulle ha en annan syn på barn som har svårigheter 
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leksituationer i förskolan. Det blev totalt tretton intervjuer varav nio intervjuer var med 

förskollärare, tre med barnskötare och en med en specialpedagog.  

 

Vi valde ut två förskolor som ligger ganska nära varandra och har samma förskolechef. Den 

ena förskolan ligger i samma byggnad som skolan och har elever upp till årskurs nio. Totalt 

finns det sju avdelningar i förskolan, från 1-5 år, avdelningarna är indelade efter ålder. Den 

andra förskolan har fyra avdelningar med åldrarna 1-4 år, dessa avdelningar är 

åldersblandade. Femårs avdelningen ligger i en annan byggnad som hör till skolan och ligger 

mittemot. 

 

Vi började med att kontakta förskolechefen för de förskolor vi hade tänkt oss. Vi berättade 

vilka vi var och att vi skulle skriva vårt examensarbete för lärarutbildningen med inriktning 

mot förskola. Vi berättade vilket syfte vi hade med arbetet och vilka forskningsfrågor vi hade 

valt att riktat in oss på. Innan vi började ta kontakta informanter valde vi att kontakta 

förskolechefen för att höra oss för om det skulle vara okej att intervjua tretton stycken 

pedagoger. När vi fått klartecken från förskolechefen började vi ta kontakt med potentiella 

informanter. 

 

Majken, är utbildad förskollärare och har arbetat 18 år i förskola. 

Elsa, är utbildad förskollärare och har arbetat 32 år i förskola. 

Kristin, är utbildad barnskötare och har arbetat 6 år i förskola. 

Lina, är utbildad förskollärare och har arbetat 32 år i förskola. 

Jessika, är utbildad förskollärare och har arbetat 28 år i förskola. 

Alice, är utbildad specialpedagog sedan 8 år tillbaka, men har en förskollärarutbildning i 

grunden sedan 1980. F har jobbat i förskola fram till 05 då F fick jobb som specialpedagog.  

Mona, är utbildad barnskötare och har arbetat 9 år i förskola. 

Sofie, är utbildad barnskötare och har arbetat 13 år i förskola. 

Stina, är utbildad förskollärare och har arbetat 29 år i förskola. 

Camilla, är utbildad förskollärare och har arbetat 40 år i förskola. 

Maria, är utbildad förskollärare och har arbetat 33 år i förskola. 

Anna-Karin, har jobbat som grundskollärare sedan 1996 och läst komplettering till 

förskollärare 2009. 

Catrine, är utbildad förskollärare och har arbetat 20 år i förskola. 

 

Namnen på de intervjuade förskollärarna är fiktiva och har ingeting med personerna att göra. 

 

3.3 FORSKNINGSETISKA KRAV 
En betydelsefull aspekt när det gäller förberedelserna och även i genomförandet har varit att 

ta hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har då utgått ifrån 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

genom att alla informanter fick information om syftet med studien, dels i följebrevet men 

även innan vi startade intervjun. Vi förklarade för dem åter igen att deras deltagande var 

frivilligt och att de kunde avbryta intervjun om de så önskade. Informanterna fick även veta 
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att vi skulle anonymisera intervjuerna så att de inte skulle kunna identifieras av någon 

utomstående.  

 

Materialet från intervjuerna och information om den intervjuade förvaras inte på samma 

ställe. Vi valde att ge informanterna bokstäver istället för deras riktiga namn, detta för att 

ingen ska veta vem det är som är intervjuad. Alla informanter fick information om att studien 

är en del av vår utbildning till förskollärare och att de material som vi samlade in endast 

skulle användas till vårt examensarbete. 

 

3.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
Vårt syfte med arbetet är att beskriva och analysera hur pedagogers arbete ser ut med de 

förskolebarn som har svårigheter i leksituationer med andra barn. För att få svar på våra 

forskningsfrågor valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer med förskollärare, 

barnskötare och en specialpedagog.  

 

De tio första informanterna fick ta del av intervjufrågorna i bilaga 2 och de tre kompletterande 

intervjuerna vi gjorde fick ta del av intervjufrågorna i bilaga 3 innan intervjun, detta för att de 

skulle kunna förbereda sig innan intervjun. Anledningen till att de fick ta del av olika 

intervjufrågor var för att de tre kompletterande intervjuerna gjorde vi i efterhand och kände då 

att vi behövde göra om frågorna för att få svar på de frågetecken som vi fortfarande hade. 

 

3.5 GENOMFÖRANDE 
Eftersom vi började med våra intervjuer tidigt hade vi inte hunnit sitta ner och leta reda på 

litteratur så vi utgick från litteratur från tidigare kurser. Det var framför allt två böcker vi 

inspirerades av, Med sikte på förskolan av Anette Sandberg (2009) och Barn med 

koncentrationssvårigheter av Björn Kadesjö (2001). Efter det började vi leta efter mer 

litteratur som skulle kunna vara för vårt examensarbete och läste in oss på den.  

 

Intervjuerna har vi genomfört på två förskolor i en mellanstor stad i Norrland. Vi åkte och 

besökte de utvalda förskolorna och pratade med pedagoger. Vi berättade att vi höll på att 

skriva vårt examensarbete och att vi gärna ville intervjua dem. Vi gav dem ett följebrev 

(bilaga 1) där vi beskrev vilka vi var och vilket syfte vi hade med vårt arbete. Tillsammans 

med följebrevet fick de även en kopia på frågorna (bilaga 2), detta för att de skulle kunna 

förbereda sig innan intervjun. När vi uppnått önskat antal informanter började vi boka in tider 

för intervjuerna. Det var inte svårt att få pedagogerna att ställa upp på att bli intervjuade. När 

vi frågade om de vill ställa upp så svarade de glatt ja eftersom de tyckte att vi valt att skriva 

om ett intressant ämne. Det var även lätt att hitta tider för intervjuerna, eftersom vi anpassade 

oss efter pedagogerna och deras möjligheter att gå ifrån verksamheten. Vi valde att genomföra 

intervjuerna på pedagogernas arbetsplats för att underlätta för de pedagoger som vi skulle 

intervjua. Vi beräknade att varje intervju skulle ta cirka 30 till 60 minuter. Intervjun började 

med att vi gav information om vad vårt arbete handlade om. Vi tackade även pedagogerna för 

att de ville ställa upp på att bli intervjuade. Innan intervjuerna hade vi uppskattat tiden till ca 

60 minuter och den tiden var ganska exakt. Intervjuerna tog ungefär 45 till 60 minuter. Detta 
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gjorde att vi fick med oss rikligt med information från varje intervju som vi sedan kunde 

arbeta vidare med.  

 

När vi genomförde de första tio intervjuerna var det en av oss som intervjuade och ställde 

frågorna (Victoria) medan den andra av oss satt och antecknade (Cecilia). Varför vi valde den 

fördelningen var för att Cecilia har tidigare erfarenheter av att anteckna och därför kände sig 

säker på detta. Vi valde det upplägget för att den som intervjuade skulle kunna fokusera på att 

ställa frågor och föra en dialog med den intervjuade. Under de två första intervjuerna spelade 

vi in samtalet, men vi upptäckte att inspelningen inte blev bra. Ljudkvaliten var så pass dålig 

att den inte gick att använda. Då bestämde vi oss för att inte spela in de övriga intervjuerna, 

utan en av oss antecknade istället. Senare valde vi att komplettera med ytterligare tre 

intervjuer. Under dessa hade vi samma upplägg som tidigare att en av oss ställde frågorna 

(Victoria) och den andre av oss antecknade (Cecilia). Det som däremot skiljde dessa tre 

intervjuer från de tio första var att vi använde oss av en bättre inspelnings teknik. Så de tre 

kompletterande intervjuerna spelades in. 

 

På förskolan jobbar alla på olika sätt, pedagogerna har olika kunskaper och erfarenheter som 

uttrycks utifrån egna upplevelser. Då vi gjorde intervjuerna var vi medvetna om att vårt 

kroppsspråk kunde påverka svaren. Enligt May (2001) är det viktigt att den som intervjuar 

inte försöker påverka genom att visa att man håller med, bekräfta eller visa egna 

ställningstaganden.  

 

3.6 DATABEARBETNING 
Då vi genomfört alla intervjuer började vi med att skriva rent våra anteckningar från de tio 

första intervjuerna. De citat som finns med i arbetet från dessa är inte ordagranna och det 

framkommer genom att det står anteckningar från intervju. Däremot är citaten från de tre 

kompletterande intervjuerna ordagranna då vi suttit ner och lyssnat genom vår inspelning och 

sedan skrivit ner exakt vad som sades. 

 

Innan vi påbörjade intervjuerna försäkrade vi personerna som ställde upp att de skulle förbli 

anonyma. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om konfidentialitet och det betyder att de 

privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas. Därför gav 

vi pedagogerna fiktiva namn istället för deras riktiga namn innan vi påbörjade analysen av 

innehållet i intervjuerna.  

 

Vi läste igenom intervjuerna flera gånger för att få en överblick om vad som faktiskt sagts. Vi 

valde sedan att dela upp svaren utifrån vilken forskningsfråga som de tillhörde. Efter det 

delade vi upp frågorna för att enklare kunna skriva.  

 

3.7 TILLFÖRLITLIGHET 
Det är viktigt att vara noggrann vid transkriberingen av materialet för att undvika tolkningar 

av informanternas svar menar Patel och Davidson (2003). De intervjuer vi spelade in 

transkriberades i sin helhet för att undvika personliga tolkningar från oss. Eftersom ingen av 
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oss har erfarenhet av att genomföra vetenskapliga studier uppstod det vissa svårigheter vid 

transkriberingen, så som gesten, mimik, betoningar och kroppsspråk som är av betydelse för 

tolkningen av informanternas svar. I resultatet varvas förklarande text med citat från 

intervjuerna, detta för att den som läser själv ska kunna bedöma trovärdigheten (Patel & 

Davidson, 2003). Vi har av samma anledning utförligt redogjort för tillvägagångssättet då vi 

samlade in material. Detta för att ge läsaren chans att bilda sig en egen uppfattning om de val 

vi gjort.  

 

De resultat vi kommit fram till i denna studie går inte att generaliser eftersom olika förskolor 

arbetar på olika sätt, samt att de har olika förutsättningar.  

 

3.8 METODDISKUSSION 
Vi började som tidigare nämnt att ta kontakt med förskolechefen på de förskolor vi ville 

intervjua. När vi fått klartecken från förskolechefen började vi leta personer som ville ställa 

upp på en intervju. För oss var det inga problem att boka in intervjuer och under vår andra 

vecka av skrivande hade vi genomfört alla våra intervjuer. Vi har inte upplevt några problem 

när det kommer till intervju delen mer än att tekniken inte fungerade så att vi fick hoppa över 

inspelningen på de första tio intervjuerna, men på de kompletterade tre var tekniken på vår 

sida. Eftersom vi valde att inte spela in alla våra intervjuer är vi medvetna om att vi inte 

hunnit få med exakt allt som pedagogerna sagt. Davidsson (2003) skriver att i en 

transkriptionsprocess kan det förekomma en mer eller mindre medveten påverkan på texten. 

När texten skrivs ner kan man sätta komma tecken eller hoppa över pauser för att göra texten 

tydligare än vad den är. Då vi inte spelade in alla intervjuerna kan det vara svårt att veta exakt 

vad den intervjuade personen sagt, så de citat som finns med i texten är från de intervjuer som 

inte är inspelade. De citat som är tagna från nedskrivna intervjuer är markerade så att man ska 

veta att det inte är ordagranna citat. Vi har även efter intervjuerna haft kontakt med de 

pedagoger vi intervjuat för att ställa ytterligare frågor till dem för att komplettera det material 

som vi redan samlat in. Vidare skriver Davidsson (2003) om observationer att även dessa kan 

skrivas ner på ett sätt för forskaren att bygga sin ”mening” i den studerade företeelsen.  

 

Under de två första intervjuerna spelade vi in samtalet, men vi upptäckte att inspelningen inte 

blev bra. Ljudkvaliten var så pass dålig att den inte gick att använda. Då bestämde vi oss för 

att inte spela in de övriga intervjuerna, utan en av oss antecknade istället. Under intervjuerna 

skrev Cecilia ner det den intervjuade svarade på frågorna och direkt i anslutning efter varje 

intervju renskrevs dem, detta för att få de så exakta som möjligt. När vi gått igenom de 

material vi samlat in upplevde vi det lite tunt och valde därför att göra tre kompletterande 

intervjuer som vi spelade in med annan utrustning. I resultatet framkommer det tydligt vilka 

delar som är ordagranna citat och vilka delar som är sammanfattade. 
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4. RESULTAT 

4.1 PEDAGOGERNAS ERFARENHETER AV BARN SOM HAR SVÅRT ATT 

LEKA MED ANDRA BARN 
Alla de intervjuade anser sig har erfarenhet av barn som har samspelssvårigheter i leken då de 

är på förskolan. Generellt finns det barn som har svårigheter att leka i varje barngrupp, anser 

förskollärarna. Fastän flera av pedagogerna tycker att det blivit fler barn med sociala 

svårigheter upplever de inte att antalet barn man söker vidare med har ökat. Med de barn man 

söker vidare med menar pedagogerna de barn där man tar specialpedagogen till hjälp för att se 

om det kan finnas en diagnos som ligger bakom barnets beteende. Varför flertalet pedagoger 

tror att det har blivit fler barn med sociala svårigheter har att göra med de växande 

barngrupperna. När grupperna blir större blir det även stökigare och ljudnivån höjs. Det var 

endast en av pedagogerna, Lina som ansåg att det inte bara går att skylla på de stora 

barngrupperna utan Lina sa ”att vi måste se till oss själva hur vi arbetar med barnen. Det är 

vår skyldighet att se till att barnen har det bra på förskolan och då måste kritiskt granska vårt 

sätt att arbeta”. ”Är det stora barngrupper går det inte bara att skylla på dem och sedan inte 

göra någoting åt saken”, fortsätter Lina. 

 

De har blivit fler barn i svårigheter. Det blir svårare att hitta ett bra arbetssätt som fungerar. 

Eftersom barnen blir fler så tar de mer tid och det finns ingen tid över egentligen. De stora 

barngrupperna gör att det inte finns tid till barnen och då kan de bli fler barn som får svårigheter 

i leken. (Anteckningar från intervju med Elsa) 

 

Jag kan säga att under alla mina år har jag aldrig kunnat säga att i den här barngruppen kan alla 

leka, det finns alltid något barn som har svårt med det. (Maria) 

 

Mona säger att dessa barn inte finns i varje barngrupp, men att de finns i varje åldersgrupp. 

Det kan vara svårt att se det bland de yngsta barnen, men när det kommer upp i ålder blir det 

mer synligt. Tio av de tretton intervjuade pedagogerna svarar liknande när det gäller deras syn 

på vad ett barn i sociala svårigheter är och det de säger är att det störasta problemet är språket. 

Språket är en viktig del i hur barnen klarar sig tillsammans med varandra. I de fall där barnen 

inte har ett gemensamt eller utvecklat språk uppstår det fler konflikter än om det kan 

kommunicera med varandra.  

 

4.2 TECKEN SOM PEDAGOGERNA SER HOS BARN SOM HAR SVÅRT MED 

ANDRA 
De flesta av pedagogerna säger att svårigheterna kan visa sig genom att barnet inte har 

förmågan att veta hur man tar kontakt med andra barn. Och då sker kontakten genom att 

knuffas eller genom att förstöra i leken. Barnet kan ha svårt att tolka leksignaler från andra 

barn om vad leken går ut på. Pedagog Catrin säger att lekkoderna fattas hos dessa barn, som 

turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Hon menar även att dessa barn ofta är egoistiska 

och flera av de övriga pedagogerna svarar som Catrin. 
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Tecken som man kan se är aggressivitet, svårt att finna sig i olika roller i leken som att man ska 

vara olika saker. De har helt enkelt svårt att följa dessa regler på ett bra sätt. De hamnar ofta i 

konflikt och man ser ett tydligt mönster att det är få av de andra barnen som vill leka med barnet 

för det blir jobbigt. Sedan finns det de barn som bara står på sidan och tittar på och vill leka en 

bredvid lek som man ofta gör när man är i tvåårsåldern. Men är man i fyraårsåldern och helst vill 

gå med en vuxen på förskolan och inte leka är det ju inte riktigt bra. Barnet kan känna en rädsla 

när de ska vara med att leka de vet inte hur de ska göra och bete sig. (Maria) 

 

4.3 KOMPETENSER PEDAGOGERNA ANSER ATT MAN BÖR HA FÖR ATT 

KUNNA HJÄLPA BARN SOM HAR SVÅRT ATT LEKA 
Flera av de intervjuade tyckte att det är viktigt att ha erfarenhet av att jobba med barn. Att 

kunna läsa av och vara lyhörd för vad som sker i det stora hela i gruppen. Man måste komma 

ihåg att en del barn helt enkelt inte går ihop, menar en av pedagogerna. Idag är barngrupperna 

stora så man måste ha det i tanken att barnen blir påverkade av sin omgivning. Pedagogerna 

menar på att man får ha förståelse för att barnet har svårt att leka inne på avdelningen, med 

hög ljudnivå och många barn som ska samspela på liten yta. Det är inte barnets fel att inte 

leken finns, det är själva miljön runt barnet. Samtliga av de intervjuade pedagogerna anser att 

det är en kompetens att se orsakerna till varför leken inte fungerar. En av de intervjuade 

tycker även att man bör ha kunskap om lekens betydelse för ett barns utveckling. Hon vill 

även få bra litteratur för att kunna fördjupa sig i om just lekens betydelse. 

 

I förskolan ska vi ju jobba efter läroplanen då lek, lärande och omsorg som ska blida en helhet. 

Ett av mina uppdrag som förskollärare är ju att se till att leken finns. Det är tur att man har 

arbetslaget att bolla med ibland kan man ju se saker på olika sätt. Man känner ju ibland barnen 

på olika sätt och ser saker och ting på olika vis. (Catrine) 

 

En kompetens är ju att veta hur jag ska kunna hjälpa ett barn, det är ju så individuellt från barn 

till barn hur man ska kunna hjälpa. Men jag måste nog säga att det är en kompetens att veta hur 

jag ska göra. (Catrine) 

 
Man kan gå kurser på högskola eller lyssna på föreläsare, men det är ändå erfarenheten som gör 

att man kan se problemen. Det är så olika man måste se till det speciella barnet. Att läsa en bok 

och utbilda sig mer inom ämnet, men erfarenheten slår ändå hårdast. (Anteckningar från intervju 

med Kristin) 

 

4.4 STRATEGIER PEDAGOGERNA ANVÄNDER SIG AV FÖR ATT ARBETA 

MED BARN SOM HAR SVÅRT ATT LEKA MED ANDRA 
Pedagogerna säger att man kan jobba bra i arbetslaget och reflektera tillsammans om barns 

svårigheter. Att arbeta tillsammans mot samma mål är viktigt i arbetet med dessa barn säger 

flertalet av de intervjuade pedagogerna. Det är viktigt att man tar till sig kunskap genom 

varandras erfarenheter och att få möjligheten att läsa bra litteratur. 

 

De är viktigt hur vi bemöter och beter oss mot barnen. Vi måste arbeta förebyggande så att man 

inte hinner bli arg och irriterad. Men det kan vara svårt i verkligheten. Det är betydligt lättare att 

sitta och tycka och säga hur man ska göra. (Anteckningar från intervju med Alice) 
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Flera av pedagogerna känner som Alice, att det är lätt att sitta på sidan och veta vad man ska 

göra men att det kan ibland bli svårt att överföra i praktiken. 

 

Vårt förhållningssätt och bemötande mot varandra och barnen är viktigt. Alla barn på förskolan 

är lika viktiga. (Anna-Karin) 

 

Jag brukar tänka att vi jobbar med barnet här på förskolan och vad kan vi göra just här för att 

hjälpa barnet. Det som sker i hemmet kan vi ju inte göra något åt. (Catrine) 

 

Man kan göra ett sociogram och se hur ser det ut för de här barnen. Då man gjort det och ser att 

det finns barn som varken blir vald av någon att leka eller att barnet inte själv tar kontakt sätter vi 

oss i arbetslaget och funderar hur vi kan hjälpa barnet. Att reflektera tillsammans som, hur är 

dagens struktur, arbetssätt och organisation. Ska vi dela in barnen i mer små grupper och vilka 

barn passar bättre ihop än andra. (Maria) 

 

I ett av arbetslagen jobbar man med ”Gröna stunden”. Det innebär att pedagogerna bestämmer 

aktivitet och vilka barn som ska göra något tillsammans. Barnen paras ihop två och två och då 

försöker vi att barn som inte vanligtvis leker med varandra får göra något ihop. Syftet med det 

är att de ska träna sig på att samarbeta med olika kompisar men även upptäcka en ny 

spännande kompis. Sedan får de under 20 minuter göra en aktivitet som bygga lego, rita spela 

spel. Här är även tanken att de barn som inte leker ska bli lockade och stimulerade av ett annat 

barn, fast det är pedagogerna som styr både val av aktivitet och kompis. 

 

På en annan avdelning går de till skogen varje vecka och har olika aktiviteter och det är dels 

för att lära mer om naturen, träna motorik i att gå på ojämn terräng. Men ett av de viktiga 

målen är leken i skogen som pedagogerna anser sker på ett annat sätt än inne på förskolan. De 

berättar att ofta blir det nya kontakter och barn som inte väljer att leka med varandra inne kan 

hitta varandra i skogen. En av pedagogerna berättar att det ofta är hög ljudnivå inne, och är då 

ett barn känsligt för höga ljud kan det vara en orsak till att det inte vill leka. I skogen finns 

inte de problemen. 

 

I dagens förskola tycker jag tyvärr inte att vi har de lokaler som jag skulle önska som ger en bra 

förutsättning för lärande och lekmiljö. Man kan behöva rum som man kan stänga och olika kryp 

in. Men skogen däremot ger mycket bra förutsättningar för lek. Konflikter som finns inne och på 

skolgården finns inte i skogen. Och barn som aldrig skulle välja att leka med varandra inne på 

förskolan kan leka bra i skogen, det är kul att se. I skogen blir allt så mycket mer tillåtande, man 

får skrika, klättra och springa. Leken fungerar därför så mycket bättre där än inne. Då ser man 

hur avgörande miljön är för barn som har svårigheter i leken. (Maria) 

 

Kunskaperna finns tycker jag i mitt arbetslag, och vi vet hur vi ska jobba med det här barnet. Men 

det som svårigheten är, är att tiden räcker inte till att kunna fokusera på ett barn. Vi är ju två 

personer i mitt arbetslag, och när då en person går åt till att fokusera på ett barn och jobba med 

det så funkar det inte för resten av gruppen. Det är svårt och frustrerande då vi har själva 

kunskapen men inte tiden. (Catrine) 

 

Maria berättar om ett exempel hur man kan hjälpa ett barn: Vi hade en gång en flicka som inte 

lekte på förskolan. Hon sa ofta till sina föräldrar att hon inte dög, och satt ofta vid bordet och 

tittade på de andra när de lekte. Vi bestämde i arbetslaget att vi skulle uppmärksamma henne och 



 

19 

 

lyfta henne då hon gjorde något positivt inför de andra barnen. Som att säga: -Vad du ser glad ut 

när du ritar, vad du ser nöjd ut när du när du gungar och så vidare.... 

Det blev stor förändring, mamman berättade att hon var mycket gladare hemma. Och hon fick 

även vara med i leken efter hennes självkänsla blev stärkt. Så min slutsats är att självkänslan är 

viktig för att bli inbjuden i leken. Andra barn känner av då inte självkänslan finns och att barnet 

signalerar osäkerhet. (Maria) 

 

4.5 VARFÖR PEDAGOGERNA ANSER ATT DET ÄR VIKTIGT ATT BARN KAN 

LEKA MED ANDRA BARN 
Pedagogerna anser att det är viktigt att barn kan leka med andra barn, då de genom leken 

tränar sig inför själva livet med allt som det innebär. I leken kan man inta vilken roll som 

helst, barnet bearbetar saker som sker i vardagen. Det kan vara rädsla, upplevelser och olika 

intryck som sker runtom barnet i vardagen. De menar även att idag leker barn mindre med 

andra barn hemma, då det är så mycket annat som ska ske då de är hemma, som 

fritidsaktiviteter. Sedan är det många barn som sitter vid datorn då de kommer hem och är 

nöjd med det. Då efterfrågar de ingen kompis utan är nöjd att vara själv. Därför är det extra 

viktigt att de leker då de är på förskolan med andra barn. 

 

Det är viktigt att leka på förskolan, leken är grunden där man tränar sig för livet. Samspelet 

tränas i leken. Själva leken ger en bearbetning av vardagen. Barnen bearbetar så otroligt mycket i 

sin lek, intryck, händelser och rädsla.....Ja jag tycker att det är jätteviktigt att barn kan leka med 

varandra. (Anna-Karin) 

 

Leken är grunden på förskolan, att leka är själva barndomen. Ett barn kan bearbeta så otroligt 

mycket i leken. Allt man är rädd för kan bearbetas i leken. Leken är ju allvarlig, men inte lika 

allvarlig som själva livet. Men barn måste ges förutsättningar för att få till en bra lek. (Maria) 

 

Förr som då jag var liten själv, var ju barn så mycket mer ute och lekte än vad de är idag. I dag 

ser man ju knappt några barn som leker ute, tycker jag. Sedan tror jag inte dagens föräldrar orkar 

ta med barnen ut i skogen då de är lediga. En del barn är inte vana att vistas och leka i skogen. 

Därför vill jag att mina förskolebarn ska få leka i skogen då de är här på förskolan. Det är 

jätteviktigt. (Catrine) 

 

4.6 HUR TÄNKER DU OM BARN SOM ALLTID VILL LEKA ENSAM PÅ 

FÖRSKOLAN? 
Ofta kan det handla om ett barn som inte klarar av att någon annan ska bestämma över det. Då 

väljer det barnet att gå ur leken i stället och leka själv. Alla pedagogerna menar att det är 

viktigt att se om det är något som det här barnet väljer självmant eller om det på något sätt är 

utfryst eller inte kan leka. De anser att det är så individuellt så man måste se hur det är för 

varje enskilt barn. 

 

Det behöver ju inte bara vara negativt att ett barn väljer att leka själv. Jag kan se det som positivt 

också att de klarar av det och är trygg i sig själv. Det är en styrka också att inte vara så beroende 

av andra. (Catrine) 

 

Man tolkar det som ett barn som inte kan leka. Jag har erfarenhet av barn som inte leker på 

förskolan, utan de vill iaktta de andras lek och vill hellre leka en bredvid lek själv. Sen hör man av 
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föräldrarna att barnet leker då de kommer hem samma lekar som de andra barnen gjorde på 

förskolan. Jag tror det är en sorts bearbetning av alla intryck de får på förskolan. (Maria) 

 

Det är tråkigt när barnet inte vill leka och vara med, men samtidigt måste de ju få välja det också. 

Så är det ju med oss vuxna också, att vissa är ju ensamvargar. Men man ska absolut vara 

observant på det och ta reda på hur det är hemma och om de kan leka där också. (Maria) 

 

En av pedagogerna menar att då man ska bli riktigt orolig för ett barn är då ett barn som 

brukar leka med andra, plötsligt slutar med det. Då kan det vara något som har hänt och man 

bör forska i vad det kan vara för att hjälpa barnet. Det kan vara förklaringar som att något har 

hänt i hemmet, är stressat eller att barnet helt enkelt är för trött för att leka då de har långa 

dagar på förskolan. 

 

De barn som växer upp i dag kommer de ha sämre förmåga att samspela. Vi tillbringar mer och 

mer tid vid dator. Vi tränar andra saker idag som vi blir bra på men jag är rädd att vi tränar för 

lite på social samvaro. På förskolan är det stora barngrupper vi hinner inte möta alla barn då de 

är här, men vi gör så gott vi kan. (Anna-Karin) 

 

Då man är orolig för barn som inte leker på förskolan, tror jag inte att man ska vara för mycket 

på. Det gäller att avvakta och inte tvinga fram leken. Annars kan det bli fel effekt som blir negativ. 

Men något som jag ser mer allvarligt på är när ett barn har lekt bra på förskolan plötsligt slutar 

att leka, då måste man agera och gå på djupet med det. (Maria) 

 

4.7 SÅ KAN DU SOM PEDAGOG ANVÄNDA LEKEN SOM REDSKAP FÖR ATT 

STÄRKA BARNET 
Flera av pedagogerna ser ett barns styrkor som ett redskap som kan användas. Vad är just det 

här barnet bra på? Alla barn har någon styrka. Pedagogerna kan genom att vara med i barnens 

lek plocka fram ett barns starka sida så de andra barnen upptäcker det. Då kan de andra 

barnen se på barnet som har svårigheter att det är kul att leka tillsammans. 

 

Om jag vet att ett barn som har svårt att leka och man ska hjälpa brukar jag tänka, vad är det här 

barnet duktig på? Också kan jag styra leken så att barnet får visa sina styrkor inför de andra 

barnen. (Catrine) 

 

Maria berättar om en händelse som hände på förskolan i höstas: 

Ett exempel som jag vill berätta om är då vi i höstas startade upp med en ny barngrupp. Det var 

två pojkar som inte gick ihop och den ene klagade ofta på att den andre, retades och var inte snäll. 

Den pojken som blev retad älskar att bygga lego och är även duktig på det. Vi sa åt han då han 

kom och klagade hos oss pedagoger att han inte skulle bry sig om pojken som retades, utan sätt 

dig och bygg lego i stället. Pojken som var retsam blev nyfiken på hans fantastiska legobyggen och 

då uppmuntrade vi dem att bygga tillsammans och att den duktiga legobyggaren fick visa hur man 

kan bygga. Då såg han hur kompetent han var på lego och då höjdes statusen i den andre pojkens 

ögon. Allt det negativa som fanns mot den här pojken försvann, och han fick en status att han var 

duktig och kompetent som legobyggare. I och med att han var så duktig på att bygga med lego så 

kunde han bryta det negativa beteende som pojken hade mot honom. Nu ser de andra barnen upp 

mot honom. Barnen skötte nästan själv den här processen, klart vi uppmuntrade lite genom att 

säga: - sitt och bygg med honom och se vad duktig han är. (Maria) 
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4.8 RESULTATANALYS 
Då pedagogerna anser att leken i förskolan är viktig och det är en av huvudpelarna i 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev. 2010 då lek, lust och lärande bildar en helhet. Den här 

uppsatsen handlar om pedagogernas arbete med förskolebarn som har svårigheter i 

leksituationer med andra barn. Det är ett ämne som berör, då barnen utvecklas och förbereds 

för själva livet genom leken. Att leka är själva barndomen, leken handlar om själva livet 

menar pedagogerna. I detta avsnitt kopplas resultat från studien till den litteratur och 

forskning som används i litteraturgenomgången. 

 

Vedeler (2009) anser att det är i leken som barnens sociala kompetenser utvecklas. Även de 

intervjuade pedagogerna anser samma sak som Vedeler (2009). Pedagogerna betonar hur 

viktig leken är för barnets utveckling, det är i leken som barnen bearbetar intryck och känslor, 

menar en av pedagogerna. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det även skrivet 

att lärandet b.la. ska vara lustfyllt. Det är viktigt att barnen kan leka med varandra tycker flera 

av de intervjuade pedagogerna och Björck-Åkesson (2009) skriver att det är i de tidiga åren 

som grunden för senare utvecklingen grundläggs. Därför är det viktigt att se till att alla barn 

dels får vara med att leka, men även se till att de barn som saknar förmåga att leka med andra 

får hjälp att komma in i lekens gemenskap. Barn utvecklar en social kompetens på förskolan, 

hemma och på fritiden i olika roller. Utifrån dessa roller och aktiviteter utvecklar barnet olika 

former av kompetens som även möjliggör ett effektivt och anpassat beteende som knyter 

samman barnet med sin omvärld (Ogden, 2003). 

 

Förskollärare beskriver allt oftare en grupp barn som är oroliga, splittrade och har stora 

svårigheter att koncentrera sig. Pedagogerna har svårt att förstå dessa barn, menar Kadesjö 

(2001). De intervjuade pedagogerna menar att de har kunskapen om hur man ska hjälpa 

barnen men de har inte den möjligheten då de är för få personal i förhållande till antal barn. 

De intervjuade pedagogerna trycker på att de har svårt att hinna med alla barn på förskolan, 

men att de gör så gott de kan. Att hinna bara koncentrera sig på ett barn som har svårigheter är 

svårt anser de, då de bara är två pedagoger på en hel barngrupp. Men de menar samtidigt att 

det är kanske just vad det oroliga barnet behöver, någon som sitter med dem så att de ska 

fåchansen att lära sig lekkoderna. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att just 

turtagning, samförstånd och ömsesidighet är ett måste för att leken ska bli bra och harmonisk. 

Dessa tre lekregler är viktigt att barnen får träna på förskolan, anser författarna och 

pedagogerna. 

 

Hellström (1993) anser att avgörandet för att en pedagog ska kunna hjälpa ett barn som har 

svårt i leken är pedagogens livserfarenhet, studier, praktiskt handlande och att utbyta 

erfarenheter med andra. I intervjuerna menar även pedagogerna att just erfarenhet av att ha 

jobbat med barn spelar stor roll. Det stämmer bra överens med vad Hellström(1993) anser. Att 

vara professionell innebär att pedagogen har mål och metoder för sitt arbete, att veta hur och 

varför man gör på ett visst sätt. Men att tro att en viss metod skulle vara själva lösningen på 

problemet är inte alltid rätt, anser Hellström (1993). Hon menar att när man jobbar med 

människor kan man inte gömma sig bakom några tekniker eller teorier, utan att pedagogen 

alltid måste blanda in sig själv och bemöta barnet med sin personliga stil förutsättningslöst. 
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Pedagogen Anna-Karin anser att förhållningssätt och bemötande mot varandra och barnen är 

viktigt, alla barn på förskolan är lika viktiga. 

 

Leken är den naturligaste formen för barn att vara tillsammans på. Lek med andra barn ger en 

social kompetens. I leken kan man öva, pröva, uttrycka och lära sig hantera sina känslor. 

Leken handlar ofta om känslor som att känna rädsla när lejonet kommer och skräck för trollet, 

menar Knutsdotter Olofsson (2003).  

 

Barn idag lever i ett informationsteknologiskt samhälle som ger dem många valmöjligheter. 

Det innebär att barnens lek och lärandemiljöer har förändrats genom utvecklingen av media, 

med tv och datorspel. Detta ger leken nytt innehåll och nya funktioner för lek och lärande, 

menar Sandberg, (2009). Pedagogen Anna-Karin menar att de barn som växer upp i dag 

kommer de ha sämre förmåga att samspela. Vi tillbringar mer och mer tid vid dator. Vi tränar 

andra saker idag som vi blir bra på men jag är rädd att vi tränar för lite på social samvaro, 

fortsätter Anna-Karin att berätta. 

 

Barnet behöver få bekräftelse att vi pedagoger ser dig, du duger som du är, du kan och du är 

någon. På så vis kan man höja barnets status i de andra barnens ögon. Brist på självtillit 

spärrar effektivt vägen för att kunna leka med andra, menar Folkman och Svedin (2003) 

Pedagogen Maria anser också att barnets självkänsla är viktig för att de andra barnen ska bli 

intresserade och vilja leka. 

 

Kadesjö (2001) skriver om att man idag pratar om att många barn har svårt att leka. Orsakerna 

tros bero på att barnens fritid ofta består av mycket TV tittande, dataspel och att barnens 

vardag på förskolan är så vuxenstyrd att barnet inte utvecklar sin lekförmåga. De intervjuade 

pedagogerna menar att idag leker barn mindre med andra barn hemma, då det är så mycket 

annat som ska ske då de är hemma, som fritidsaktiviteter.  Därför är det extra viktigt att de 

leker då de är på förskolan med andra barn. Barn som har svårigheter i leken kan visa det 

genom att de inte förstår lekens uppbyggnad och de har svårt att initiativ till att börja leka. 

Barnet som har svårigheter saknar de inre bilderna hur leken ska gå till. Barnet har svårt att 

hålla sig till de regler som gäller för leken, vilket leder till att de andra barnen tröttnar på att 

leka, anser Kadesjö (2001). Pedagogerna menar att svårigheter kan visa genom att barnet inte 

har förmågan att veta hur man tar kontakt med andra barn. Och då sker kontakten på fel väg, 

som att knuffas eller förstöra i leken. Barnet kan ha svårt att tolka leksignaler från andra barn 

vad leken går ut på. Pedagog Catrin menar att lekkoderna fattas hos dessa barn, som 

turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Hon menar även att dessa barn ofta är egoistiska. 

 

Idag vet man hur betydelsefull leken är för att ett barn ska utvecklas. Genom leken ska barnets 

lust att lära utvecklas. Leken har också betraktats som barnets arbete och naturliga 

förhållningssätt till omvärlden. Johansson & Pramling Samuelsson (2003 )Författarna anser 

även att lärandet ska vara lustfyllt vilket också uttrycks även i läroplan för förskolan 

(Skolverket, 2010).  
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Kadesjö (2001) skriver att ett barn som ständigt misslyckas, är ingen omtyckt lekkamrat. Om 

pedagogen försöker hjälpa barnet i svåra situationer kommer det att underlätta i samspelet 

med de andra barnen. För att de andra barnen ska lockas att bli intresserade att leka måste 

man visa att barnet har positiva sidor. De intervjuade pedagogerna ser ett barns styrkor som 

ett redskap som kan användas. Vad är just det här barnet bra på? Alla barn har någon styrka. 

Pedagogerna kan genom att vara med i barnens lek plocka fram ett barns starka sida så de 

andra barnen upptäcker det. Då kan de andra barnen se på barnet som har svårigheter att det är 

kul att leka tillsammans. 

 

5. SLUTSATS  
Det som har framkommit i resultatet är att barn som har svårigheter i leken finns i alla 

barngrupper. Att barn har svårigheter att leka kan bero på olika saker, som problem i hemmet, 

dålig självkänsla, att barnet inte kan lekkoderna och att miljön på förskolan inte är anpassad 

för en stor barngrupp.  Pedagogerna ser också att samhället ser annorlunda ut i dag, med mer 

stress och barnen får aldrig chansen att varva ner då de har mycket fritidsaktiviteter.  Man 

anser idag att antalet barn som har svårt att leka har ökat. Vår slutsats är att pedagogerna inte 

hinner stötta barnen i dess lek som de skulle vilja. De vet hur de ska göra men tiden finns inte 

pedagogerna anser att de har själva kunskapen om hur de skulle vilja jobba med dessa barn 

men det är för mycket barn i förhållande till pedagoger.  Barnen ska erbjudas en bra lekmiljö 

som stimulerar barnet till lek och lärande står det i Läroplan för förskolan. Skolverket (2010) 

Men så ser inte alla dagens förskolor ut. Pedagogerna anser att själva miljön ibland hindrar 

barnet från att leka. Vår slutsats är att för stora barngrupper, för få pedagoger och miljön på 

förskolan kan vara en bidragande orsak till att vissa av barnen får svårigheter i leken. Sedan 

kan det även finnas andra orsaker som t.ex. svårigheter i hemmet. 

 

6. DISKUSSION 
Syftet med arbetet är att beskriva, analysera och förstå hur pedagogers arbete ser ut med 

förskolebarn som har svårigheter i leksituationer med andra barn. En av orsakerna till att vi 

valde att fördjupa oss i detta är att vi har under vår VFU stött på en del barn som har 

svårigheter i leken. Vi har även funderat över hur man som pedagog kan hjälpa dessa barn. 

 

Idag vet man hur viktig leken är för barnets fortsatta utveckling. I förskolan är leken ett sätt 

att lära och leken anses viktig för att ett barn ska kunna utvecklas. Men vad händer med ett 

barn som inte kan leka? Alla pedagoger som vi intervjuade anser att leken är viktig, och att 

det är viktigt att veta hur man kan hjälpa ett barn som inte kan leka. Att ha en bra utbildning 

att luta sig mot är viktigt menar pedagogerna. Men det som spelar stor roll är erfarenheten av 

att jobba med barn. Att kunna se det enskilda barnet och försöka tillgodose dess behov är att 

vara professionell, men även veta varför man handlar på ett visst. Eftersom leken är viktig för 

barnen handlar det om att pedagogerna kan skapa de förutsättningar som behövs och lära 

barnet olika strategier för att kunna leka med andra barn. Men även miljön runt barnet är 

viktig för att locka till lek. Ett problem som vi ser utifrån resultatet är att dagens förskola har 

stora barngrupper som vistas i lokaler som inte alltid är anpassade som en förskolelokal, oftast 

är de för trånga. Vi anser precis som en av de intervjuade benämnde, att det är lokalerna som 
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gör att vissa barn får svårigheter i leken. Det är för trångt och det finns inte någonstans att få 

dra sig undan för en lugnare lek i mer avskildhet. Pedagogerna anser att det är tragiskt att 

barnens lek på förskolan inte får de förutsättningar som en del barn behöver för att kunna 

leka. De anser även att barngrupperna är för stora och lokalerna för små. De känner att de 

oftast inte räcker till som de vill, som då ett barn har svårigheter i leken finns inte alltid 

möjligheten att kunna stötta och vara med i leken som pedagog. Det är synd då det 

framkommit att de alla anser att leken är viktig för ett barns utveckling. Även Kadesjö (2008) 

belyser hur viktigt det är att pedagogerna finns med i barnens lek och stöttar, visar vägen och 

lär barnen lekkoderna. De barn som på olika sätt har jobbigt att få kamrater och att kunna 

leka, ska få hjälp av pedagogerna att hittaolika strategier och koder som ger tillträde till 

gemenskapen. Då flera av de intervjuade pedagogerna upplever att det är för stora 

barngrupper och för lite personal antar vi att det inte finns möjlighet att hjälpa dessa barn. 

Vilket är synd och tragiskt anser vi, då det kan handla om ett barns bristande självkänsla som 

sitter kvar för resten av livet. Det är ett av våra uppdrag som står i läroplanen för förskolan, 

där står det att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan (Skolverket, 2010). 

 

Utifrån resultatet framkom det att pedagogerna anser att de flesta barn som har svårigheter i 

leken inne på förskolan kan leka på ett annat sätt när de leker utomhus. Det menar även 

Ellneby (2007) att naturen stimulerar barn att leka på ett annat sätt än de gör inomhus. En av 

pedagogerna menar att vara professionell är att förstå lekens betydelse och hur viktig den är. 

Då de allra flesta barn kan leka bra i skogen, har de planerat in så de går dit minst en gång i 

veckan. Flera av pedagogerna har vid intervjuerna uttryckt sin oro för det stressiga samhälle 

vi lever i och hur det påverkar barnen. Att barnen har en stressig vardag i förskolan, med hög 

ljudnivå, stora barngrupper och att inte kunna få gå undan och vara själv i lugn och ro i 

förskolans lokaler påverkar barnet. När föräldrarna kommer och hämtar efter en lång dag så är 

det stressade för att barnet ska hem och kasta i sig mat för att sedan åka vidare på olika 

fritidsaktiviteter. Så här lever de flesta småbarnsfamiljer i dag. Flera av pedagogerna har vid 

intervjuer uttryckt att ”man anses konstig som familj om barnet inte är med på olika 

aktiviteter på sin fritid”. Pedagogerna menar att det barnen behöver bäst efter en lång dag på 

förskolan så är det att få vara med sina föräldrar hemma i lugn och ro. Dagens föräldrar hinner 

ibland inte ens prata med sina barn, hävdar en av pedagogerna. Vi tror att pedagogerna ser 

detta behov hos barnen under dagen på förskolan, att det barnet skulle må allra bäst av är att 

få vara hemma och ta det lugnt med föräldrarna. Om fler barn fick lite mer lugn och ro när de 

är hemma, skulle de kanske bete sig på ett lugnare sätt på förskolan. 

 

Vi anser att det är viktigt att pedagogerna reflekterar över varför barnet har svårigheter i 

leken, att det faktiskt kan bero på miljön runt barnet, på gruppens sammansättning och att alla 

barn inte går ihop med alla. Det är kanske inte barnet som äger problemet utan det som finns 

runt barnet. Även om man konstaterar att ett barn inte kan leka på förskolan p.g.a. för trång 

och stökig miljö, så finns inte alltid resurser att åtgärda det. Knutsdotter Olofsson (2003) 

skriver om vikten av att skapa en trygg miljö för alla barn i förskolan, även för de otrygga 

barnen. Hon skriver även att barn ofta känner sig trygga i lekens värld. Därför är det viktigt 

anser vi att förskolan erbjuder en miljö som skapar trygghet och lockar till lek. På förskolan 

där vi intervjuat pedagogerna är innemiljön trång och för många barn anser pedagogerna. 
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Pedagogernas arbetssätt är då att dela upp barnen i mindre grupper, och i grupperna ska helst 

barnens personkemi stämma. Men även pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt kan ha 

med barnets svårighet i förskolan att göra. Det gäller att pedagogerna visar hur man ska vara 

både mot barn samt kollegor. Det smittar av sig på barnen hur man ska vara mot varandra. 

Barnen lär sig även i leken hur man ska vara mot varandra menar Knutsdotter Olofsson 

(2003).  Barnen lär sig känna empati och sympati för varandra och inlevelseförmåga där 

alla är lika mycket värda, menar Knutsdotter Olofsson (2003).  De barn som på olika sätt inte 

kan leka på förskolan går miste om denna utveckling, anser vi. För det är ju i leken man tränar 

sig inför själva livet. 

 

6.1 FORTSATT FORSKNING 
Då flertalet av informanterna uppgav att de tycker att barn i sociala svårigheter i förskolan har 

ökat, så skulle det vara intressant att forska vidare om det är så och i så fall varför antalet barn 

med svårigheter har ökat. 
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BILAGA 1 
 

Hej. 

 

Vi är två tjejer som läser till förskollärare vid Umeå universitet och ska skriva vårt 

examensarbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagogerna ser på sitt eget 

bemötande av barn i sociala svårigheter i förskolan. Vi vill gärna intervjua ett antal personer 

för att kunna fullfölja vårt examensarbete. En intervju kommer ta mellan 30-60 minuter. 

Namn på förskolor och intervjupersoner kommer att avidentifieras (anonymiseras). All den 

information som vi samlar in är konfidentiell. Har ni frågor och funderingar kring arbetet så 

går det bra att ställa frågor till oss. 

 

Victoria Johansson, 070 577 59 90, vijo0020@student.umu.se 

 

Cecilia Näslund, 073 054 22 17, cecilia_naslund@hotmail.com 

 

Handledare: FD Charlotta Edström, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,  

Umeå universitet. Mail: charlotta.edstrom@edusci.umu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vijo0020@student.umu.se
mailto:cecilia_naslund@hotmail.com
mailto:charlotta.edstrom@edusci.umu.se


 

 

BILAGA 2 
 

Intervjufrågor 

 

- Ditt namn? Din ålder? 

- När utbildade du dig till förskollärare/barnskötare och hur länge har du jobbat på 

förskola? 

- Beskriv dina erfarenheter av barn i sociala svårigheter i förskolan utifrån ditt arbete i 

barngrupp? 

- Vad anser du som pedagog vara ett barn i sociala svårigheter i förskolan? 

- Tycker du att synen på barn i sociala svårigheter i förskolan har förändrats under dina 

yrkesverksamma år? Om ja/nej – Hur? 

- Vilka kompetenser anser du att pedagoger bör ha i arbetet med barn i sociala 

svårigheter i förskolan? 

- Vad gör du som pedagog för att hjälpa barnen i sociala svårigheter i förskolan? 

- Hur ser arbetet kring barn i sociala svårigheter ut i ditt arbetslag? 

- Vilket stöd finns det för er pedagoger i arbetslaget? Och när använder ni er av det? 

- Vill du lägga till någonting kring barn i sociala svårigheter? 



 

 

BILAGA 3 
 

Intervjufrågor 

 

- När utbildade du dig till förskollärare? Hur länge har du arbetat i yrket? 

- Har du erfarenheter av barn som har svårt att leka med andra barn? 

- Vilka tecken ser du hos barn som du anser har svårt att leka med andra? 

- Vilka kompetenser anser du att pedagoger bör ha för att kunna hjälpa barn som har 

svårt att leka? 

- Hur jobbar ni med detta i ditt arbetslag? Har ni någon strategi i ert arbetslag för arbetet 

med dessa barn? I så fall vilken? 

- Varför anser du att det är viktigt att barn kan leka med andra barn? 

- Hur tänker du om barn som alltid vill leka ensam på förskolan? 

- Hur kan du som pedagog använda leken som ett redskap för att stärka barnet? 


