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Sammanfattning
Bakgrund: Vi har valt att skriva om leken på förskolor eftersom vi anser den är viktig. En
del barn har svårt att komma in i leken, vissa barn är väldigt dominanta, en del
barn är budbärare åt de andra barnen i leken och några barn är tystlåtna,
utåtagerande och inåtvända. Många barn har svårigheter att förstå de sociala
koderna och behöver utveckla förmågan att samspela i leken. Vi är intresserade
av vilka uppfattningar pedagogerna har för att främja dessa barn och för att
inkludera dem i leken.
Syfte:

Vårt syfte med denna studie är att få en fördjupad förståelse av hur pedagogerna
uppfattar barn med leksvårigheter. Vi vill också undersöka vilka metoder
pedagogerna använder för att få med alla barnen i leken.

Metod:

Som metod har vi använt oss av fokusgruppsintervju där vi har varit på fyra
olika förskolor i olika kommuner. De som var med på intervjuerna var
förskollärare och fritidspedagoger, sammanlagt femton personer. Intervjuerna
spelades in på band som sedan transkriberades. Undersökningen är en kvalitativ
studie, vilket innebär att analysera olika variationer som uppkommer i resultatet.

Resultat:

Vi fick en bild av pedagogers uppfattningar av barn med leksvårigheter via våra
fokusgruppsintervjuer. Pedagogerna hade skiftande uppfattningar om barn med
leksvårigheter och orsakerna till detta. På några förskolor tolkade vi som att de
hade kommit längre i synen på olika leksvårigheter och såg många andra
bidragande faktorer till leksvårigheterna än enbart barnet. Verksamhetens utbud
påverkade också barns förutsättningar och kunde likaså vara upphovet till
svårigheterna.

Förord
Tack till alla pedagoger som deltagit. Vår undersökning skulle vara ogenomförbar utan er. Vi
vill också uttrycka vår tacksamhet till vår handledare Ingrid Granbom, för alla viktiga
synpunkter, reflektioner och ditt stöd under arbetets gång.
Vi vill också passa på att tack våra familjer och andra närstående som på olika sätt har stöttat
och ställt upp under den tid som vi skrivit detta arbete. Tack för ert tålamod, ni har varit
fantastiska.
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Inledning
Leken är viktig för barns lärande och utveckling. Genom leken lär sig barnet livet. De
utvecklar förmågor så som empati, vänskap, hänsyn samt olika sociala koder. Barnen
bearbetar händelser och upplevelser i leken samtidigt som de prövar olika teorier och tankar.
De stärker även olika kunskaper genom leken i samspel med sina kamrater, där de utvecklar
sin personlighet och sin kommunikativa förmåga. Vi anser att leken är viktig. I vår studie
intresserar vi oss hur pedagogerna uppfattar de barn som inte har lika gynnsamma
lekförutsättningar som sina kamrater.
Motivering till denna studie är att förskolan är en plats där barn tillbringar mycket av sin
vakna tid. Förskolan kan betraktas som en social inrättning där många individer skall fungera
tillsammans. Eftersom leken är elementär i barns utveckling och lärande tycker vi det är
viktigt att studera pedagogernas uppfattning av hur och varför barn exkluderas i lek och hur
pedagogerna arbetar för att inkludera dessa barn. I vår arbetsförlagda utbildning (VFU) samt
via arbetslivserfarenhet i skola och förskola har vi sett att många barn blir uteslutna ur leken
eller har svårt att komma in i leken, vilket vi tror förekommer på många verksamheter. Ibland
har det varit flera barn som har olika svårigheter i samma avdelning/klass.
Läroplan för förskolan (Lpfö98) lyfter fram att
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med
hänsyn till egna behov och förutsättningar(sid 5).

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas uppfattning av hur barn med
leksvårigheter inkluderas och exkluderas i leken. Vi är intresserade av hur pedagoger arbetar
för att hjälpa och stödja dessa barn samt vilka metoder och vilket arbetssätt de använder sig av
i sitt arbete. Vi hoppas att få ta del av den kunskap och de reflektioner pedagogerna besitter
för att få en ökad förståelse för hur arbetet med barn som har leksvårigheter kan se ut.
Frågeställningar
 Vilka uppfattningar har pedagogen av begreppet lek?
 Vilka uppfattningar har pedagogen av barn med leksvårigheter?
 Hur hanterar pedagogerna inkludering av barn med leksvårighet?
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Bakgrund
Barns samspelsutveckling
Samspel mellan omgivning och barnet uppstår tidigt. Vid omkring två månaders ålder söker
barnet ögonkontakt och ler på ett sätt som alla kan uppfatta. Det har glimten i ögat. Vid två till
cirka sju månader utvecklar barnet den sociala förmågan genom att le, skratta och jollra med
alla som vill delta. Det smittande leendet kan ingen motstå och de vuxna börjar prata
babyspråk med barnet. Babyn och den vuxne härmar varandra i ett samspel. Barnet lär sig hur
det ska göra för att ta kontakt och hur det ska avbryta när det inte vill mer. Barnen på
förskolan vill ha en rytm i tillvaron som passar dem. En del barn kan reglera detta själva. När
de är trötta sysslar de med en lugnare aktivitet och när det är mer aktiva går de till
rörelserummet. De känner sig trygga i dagens rutiner och har en känsla för hur dagen kommer
att se ut. När det är dags att gå ut klär de på sig utan svårigheter och springer ut på gården och
leker. Övergångarna mellan olika aktiviteter går smidigt och barnet finner sin plats i tillvaron.
Så är det inte för alla. Några barn behöver en vuxen vid sin sida nästan hela tiden som hjälper
barnet att finna en trygghet, få en struktur där barnet har ordning på tid och rum (Brodin &
Hylander 2007).
Samspel via leken
Knutsdotter Olofsson (2003) anser att alla barn har lekförmåga, på samma sätt som barnen
föds med talförmåga. En förutsättning för att barnet ska få ett rikt språk är att någon läser för
och lyssnar på barnet. Likadant är det med lekförmågan. Författaren anser att den vuxna
måste leka med barnet, genom att göra detta utvecklas lekförmågan och barnet lär sig att
känna igen leksignaler och kunna skilja på när det är fantasilek eller verklighet. I leken lär sig
barnet att låtsas. I den tidigaste leken är den vuxne den bästa lekkamraten. Många barn tycker
om när de vuxna leker med dem. Den första regelleken är ofta ”titt ut” som ettåringen
behärskar och kan variera i samspelet med den vuxne. Många barn börjar i
förskoleverksamhet tidigt och därför är det viktigt att personalen leker med dem redan som
små. Det är lika viktigt för barnen att lära sig att leka som att de lär sig att kunna äta på egen
hand och att vara torra, vilket barnen tränas på att göra under uppväxten. Vidare hävdar
Knutsdotter Olofsson att leken bidrar till att barn får tillgång till en mängd världar där de kan
bearbeta händelser, skapa variation och uttrycka känslor och tankar. I leken finns många
uttryck som exempelvis glädje, sorg mm. Runt 3-4 års ålder klarar barn att behärska språket
och enkel fonologisk struktur och får därför lättare att uttrycka sig.
Ytterhus och Borgunn(2000) menar att nyare forskning säger att barn socialiseras redan från
födseln. Yngre barn leker oftast sida vid sida och det sociala mönstret ändras runt 3- års ålder.
Dessutom menar författarna att leken speglar barnens upplevelser av verkligheten och hur den
präglas av drömmar, önskningar och funderingar. Det är viktigt att observera nyskapande och
kompetensen i barnens handlingar. Ibland kan barnens lek också förfasa vuxna, precis som
livet själv understryker Ytterhus och Borgunn. De leker både livets glädjeämnen men också
livets fasor som död och krig mm. Vidare anser författarna att för att leka måste barn ha stor
kunskap om verkligheten. Om barnet har stora kunskaper om livet så blir leken också mer
detaljerad och uttrycksfull. Barnen bearbetar allt som händer, allt ifrån katastrofer till det
vardagliga innehållet i barnets liv. Barnen söker svar i leken. Leken öppnar vägen in i
vuxenlivet. I leken är hela barnet livssituation viktig och därför är det betydelsefullt att
personalen har så god kännedom om den som möjligt. Varje barns livsvillkor ser olika ut och
utgångslägena varierar. Personalen är centrala förebilder för barnen (Ytterhus & Borgunn
2000).
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Pedagogen och leken
Markström (2007) anser att föräldrar och pedagoger generellt uppfattar gemenskap som något
positivt. Om ett barn har lätt att umgås med andra barn betraktas det som socialt. Ett socialt
barn anses ha lätt att anpassa sig till olika situationer och olika människor. I Markströms
studie ger föräldrar uttryck för att det är bra om barnet både kan leka själv och i grupp på
förskolan. Någon förälder uttrycker att alla måste bli accepterade som de är och att alla måste
få lov att delta i de olika aktiviteterna som barnen ägnar sig åt. Ålder, kön eller personlighet
spelar ingen roll. Alla ska få delta. Föräldrar vill att barnen ska bli sociala och tycker att det är
viktigt att barnet lär sig det på förskolan. De vill att barnen skall kunna samspela med andra
och kunna ta hänsyn. De skall kunna dela med sig och men även kunna ta plats i en grupp.
Markström fortsätter att barn införs tidigt i olika grupper där det förväntas att barnet skall
smälta in. För att kunna passa in i detta mönster måste barnet bete sig på ett sätt som passar
verksamhetens ordning. För att räknas som ”ett riktigt dagisbarn” finns det en tendens att
kategorisera barn efter vissa egenskaper. Om ett barn är försiktigt, tystlåtet och tillbakadraget
finns ofta föreställningen om att det inte är något så kallat ”dagisbarn”. Vidare beskriver
Markström att pedagogerna på förskolan ofta anser att barn som är passiva och håglösa måste
aktiveras för att bli mer sociala. I det som uttryckts som den fria leken finns föreställningar
om barns kreativitet under friare former. Markström hävdar att i uttrycket att ”leka duktigt”
ibland finns en underliggande föreställning om hur leken ska se ut när den är bra. I detta
påstående finns många gånger en bild av ett aktivt självständigt barn som inte är i behov av en
vuxen för att leka i förskolan.
Johannessen (1997) uttrycker att i de vuxnas synsätt på barn finns en universal syn på att barn
ska utvecklas enligt ett naturligt mönster. Barnet styrs inifrån och utvecklas stegvis. Ibland
uppstår det avvikelser från det mönstret och då försvinner tanken om det naturliga barnet.
Detta är i sig motsägelsefullt eftersom det som vi uppfattar som det naturliga barnet är
inordnat i normaliteten. Författaren ifrågasätter om naturligt är samma sak som önskvärt.
Personalen på förskolan anses med sin bedömning ha kontroll över att barn utvecklas på ett
gynnsamt sätt, och detta kan tolkas som att barnets tillstånd av oförnuft som är något
temporärt som utvecklas till ett önskat vuxenförnuft. Författaren menar vidare att barnen
bestäms och bedöms efter vad är eller inte är samt vilka förmågor de har eller inte har. Barnen
skall visa sig sociala mot både andra barn och vuxna samt kunna vara flexibla och socialt
anpassade. Genom detta kategoriseras barnen efter sina förmågor. Barn som inte kan eller vill
anpassa sig till gruppen anses vara avvikande och bryter mot den normaliserade kulturen som
finns på förskolan. I sina undersökningar har Markström uppmärksammat att när föräldrar och
pedagoger upplever problem i förskolan handlar det om barn som är oroliga och inåtvända.
De kanske inte vågar delta i olika aktiviteter eftersom de är rädda och drar sig undan, några
barn upplevs som känsliga och sköra. Några av dessa barn vänder sig ofta till en vuxen på
förskolan och beskrivs som osjälvständiga. Detta beteende tolkas många gånger som
otrygghet som kan bero på många olika saker.
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Lekens betydelse
Wetso (2006) beskriver i sin avhandling vad hon anser vara lek. Hon menar att i den äkta
leken avskärmar barnen sig från verkligheten och skapar inre föreställningar. Med hjälp av sin
fantasi skapar barnen en ny värld eller ett nytt rum i rummet eller miljön de befinner sig i. I
denna värld utspelar sig olika scenarier, dessa kan innehålla önskningar, tankar etc. i
handlingarna. I leken återger barnen sina erfarenheter och upplevelser. När barnen får leka
mycket ökar deras lekskicklighet, de kan innehållsberika leken och använda sin kreativitet. De
kan se sin egen roll i förhållande till sina kamrater och även förena andras idéer, känslor och
problemlösningar med sina egna. För att kunna behärska leken behövs uthållighet och
koncentration.
Löfdahl och Hägglund (2006) beskriver leken som nödvändig och viktig för barnets
utveckling och lärande. I lekens arena utforskar och upprättar barnet lärande, kultur, normer
och sociala regler. Författarna anser att barnen i leken bekräftar och utvecklar sina delade
åsikter om det gemensamma vardagliga sociala livet. Leken kan också vara en social arena för
svåra bearbetningar och är inte alltid i positiv anda. Vidare fortsätter författarna beskriva om
barn som inte får ta del av den nödvändiga och livsviktiga leken. Barnen kan vara skickliga på
att utveckla exkluderande lekregler som personalen omedvetet accepterar. Uteslutande
lekregler kan innefatta ålder, kön eller för många deltagare i leken. En annan form av
exkludering ur lek är att ideligen tilldela en individ lågstatusroller som exempelvis betjänt.
Utveckling vid lek
Ytterhus och Borgunn (2000) refererar till Knutsdotter, Olofsson som menar att utan leken
blir det inga konstnärer, inga uppfinnare och inga tekniker. Norén - Björn (1990) anser att via
leken utvecklar barnet motoriken, språket och fantasin etc. Barnet tränar sig också i det
sociala samspelet genom turtagande, regler för ömsesidighet, kunna ge och ta instruktioner,
samarbetsförmåga samt kunskap om lekkulturen. Andra kunskaper som grundläggande
begrepp, förstå sammanhang, samordning mellan syn och hörsel utvecklas också via leken.
Lek fodrar stor tankeverksamhet och inlevelse och lärandet genom leken är oändligt (Ytterhus
& Borgunn 2000).
I leken stärks medkänslan och hjälpsamheten. Detta är vikiga ingredienser för att bli en
populär lekkamrat speciellt om barnen har rustats med uppfinningsrikedom och en stor
fantasi. Även fysiska förmågor utvecklas i leken på ett roligt sätt. Leken är mångsidig genom
att krypa i kojor, klättrar som apor eller går som ett lejon på alla fyra. Barnen bygger upp sitt
balanssinne och sin koordination. Ett barn kanske befinner sig i en kaotisk livssituation och de
sociala problemen överskuggar allt både hemma och på förskolan. I lekens värld har barnen
möjlighet att göra världen mer förstålig. Svåra upplevelser och känslor kan bearbetas genom
upprepning i leken och bli mer hanterbara. För att kunna uppnå denna bearbetningsprocess
måste barnet ha lekverktygen som behövs (Knutsdotter Olofsson 2003) .
Pramling Samuelsson och Johansson (2004) beskriver att i den nya kursplanen har lärarens
ansvar i lärandeprocessen klarlagts. Genom meningskapade, kreativitet och glädje samt barns
möjligheter att påverka och utforma sina mål är en viktig förutsättning för både lek och
lärande. Lek är en central del i barnens kultur och lekvärlden i barnens liv har ett egenvärde.
Leken har ofta studerats i termer av socialt och kulturellt lärande och genom leken ökar
barnen sin förmåga till problemlösning. I barnens erfarenheter av lek skapas deras egna
individuella förutsättningar och värderingar. I leken lär sig barnen att våga yttra sina åsikter
men också kunna lyssna till andras tankar och uppfattningar.
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Barn som inte leker, inkludering/exkludering
Folkman (1998) lyfter fram olika strategier som barn använder i sina försök att förstå sin
omgivning. Det osynliga barnet drar sig undan och undviker att utmärka sig i gruppen. De
inåtvända barnen missar chanserna som ges för att utveckla social kompetens och de anpassar
sig genom att dra sig ur eller vara till lags i sitt deltagande i gemenskapen. Detta beteende
leder till en nedbrytande självupplevelse och fortsätter i samma mönster om den destruktiva
spiralen inte bryts. Bakgrunden kan vara olika, det kan handla om ett barn som är
kontinuerligt försummat sedan det var litet. Det kan vara barn som inte har någon fast struktur
i tillvaron, barnet kanske har upplevt kränkningar eller övergrepp. Då skapar barnet sig ett
skydd, en överlevnadsstrategi. Det utåtagerande skaffar sig taggar att värja sig med. Barnens
överlevnadsstrategier blir på så vis ett skydd mot hot från omgivningen.
Löfdahl och Hägglund (2009) lyfter fram att barn som leker kan ibland utesluta varandra från
de gemensamma lekarna. En orsak till detta är att skydda leken och att andra barn inte skall
förstöra pågående lek. Genom att utesluta andra barn i leken behåller barnen kontroll på den
pågående leken och skapar en känsla av vänskap. Författarna menar att uteslutning behöver
inte betyda att barn inte tycker om det barnet som blir uteslutet utan det finns kanske ingen
roll för det barnet i leken, eller om ett till barn kommer in i leken blir leken förstörd. Vidare
nämner författarna att i barns sociala samspel och kommunikation skapar barnen
gemensamma normer och värderingar vilket är viktigt för att kunna leka och utvecklas med
andra barn. Även att följa de regler som finns på förskolan är bra för barnen och deras
utveckling. Då lär sig barnen att bli bra vänner med de andra barnen.
Knutsdotter Olofsson (2003) och Folkman (1998) anser att det i de flesta barngrupper finns
något barn som har leksvårigheter. Dessa barn kännetecknas att de inte har förståelse för vad
de andra gör vilket medför att de antingen blir stående utanför leken eller så ger de sig in i
leken genom att förstöra. Det ligger i pedagogens utmaning och uppdrag att få barnen att
känna sig trygga i leken. Författaren anser även att orsakerna till att barn inte leker är många.
En viktig orsak som Folkman uppmärksammar är att barnet saknar trygghet och vågar därför
inte släppa kontrollen av verkligheten och ge sig hän lekens handling. Eftersom barnet har
svårt att hålla den koncentration som leken kräver, blir barnet lätt distraherat och oroligt och
detta leder till att barnet tappar handlingen i leken.
Salamancadeklarationen (2006) betonar att
den integrerade skolans möjligheter att lyckas beror i hög grad på om man på ett tidigt
stadium kan identifiera, bedöma och stimulera de mycket små barn som har särskilda
undervisningsbehov (s 30).

Vidare anser Nordahl, Sørlie, Manger, och Tveit (2007) att pedagoger i sin yrkesroll ofta
brister i kompetens vid mötet med barn som har beteendeproblem. Här anser sig pedagogerna
vara i störst behov av kompetensutveckling enligt flera undersökningar. Det är viktigt med
handledning i det professionella arbetet med barnen. Denna handledning bör enligt författarna
ges av externa insatser på grund av möjligheten att kunna se situationen ur ett nytt perspektiv.
I det vardagliga arbetet är det svårare för pedagogerna att se barnens beteendeproblem utifrån
ett annat perspektiv än de dagliga upplevelserna.
Knutsdotter Olofsson (2003) anser även att ett barn som inte förstår leksignalerna behöver
lära sig de allra första grunderna i lek som t.ex. att ge och ta, kunna gå in i roller och veta hur
de ska kunna går ut ur dem och vad som är verklighet och på låtsas. Som trygghet kan
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personalen vara med och delta i leken vilket kan ge en känsla av skydd och hjälp. Vidare
nämner författaren att det finns olika orsaker till att barn inte har utvecklat sin sociala
kompetens. De kanske inte har fått möjlighet att leka med andra barn och fått träna sin
lekförmåga. De oskrivna lekreglerna måste lekas in och det tar tid. Barnen som leker måste ha
ett samförstånd om när leken börjar och när den slutar, kunna växla mellan att vara i centrum
och kunna stå vid sidan. För att våga ge sig in i leken måste barnet känna den elementära
tryggheten som leken kräver och då måste det först veta vad lek är. I leken hanteras
verkligheten. Barnen vänder och vrider på verkligheten. De ställer olika antaganden mot
varandra för att kunna räkna ut konsekvenserna av dem. Om något är otäckt i verkligheten så
är det verkligen otäckt i leken. Barnen uttrycker sig symboliskt med hjälp av drakar, lejon,
spöken etc. Leken är dramatisk och barnens känslor är starka. De barn som är känslomässigt
mogna och vet att leken är på låtsas har inga problem med dessa dramatiska lekar. Det är
svårare för de som inte riktigt vet vad som är på riktigt och på låtsas. Det finns barn som inte
kan skilja mellan fiktion eller verklighet enligt Knutsdotter Olofsson.
Barn som inte leker kan fastna i verklighetens här och nu. Leken stimulerar
föreställningsförmågan som i sin tur hjälper barnen att komma ihåg långa händelsesekvenser.
Dessa minnesbilder har de nytta av när de ska komma ihåg vad de har varit med om eller vad
de har läst. För barn som inte har utvecklat föreställningsförmågan kan dagens händelser gå
obemärkta förbi. Det blir jobbigt att gå i skolan och att läsa. Via leken utvecklas språket och
barnet klär sina tankar i ord. Barn som leker får en förmåga att kunna berätta en historia. Detta
är till god hjälp vid uppsatsskrivning och historia etc. När barnen byter roller med varandra i
leken utvecklar de inlevelseförmågan och empatin för andra människor. De får en annan
synvinkel genom att ta andras perspektiv (Knutsdotter Olofsson 2003).

Olika leksvårigheter
Folkman och Svedin (2003) beskriver olika leksvårigheter som barn kan ha, enligt deras
tolkningar. De skildrar barn som inte leker som små blomlökar som behöver rätt sorts jord
och rätt mängd vatten för lekens utveckling. Författarna liknar barnet med en påsklilja som får
rätt förutsättningar för att växa, sen kommer det av sig självt, för det finns liv inuti.
Författarna har valt att inte se dessa barn som problem eller lekförstörare. Vidare beskriver de
flera fall där barn av olika anledningar har svårigheter i leken.
Ett barn söker inte kontakt med andra barn utan upplevs vara innesluten i en fantasivärld där
barnet endast pratar med sig själv. Barnet deltar inte i gemenskapen utan drar sig undan, som
pedagogerna tolkar det. Ett annat barn glöms bort. Det ses som osäkert och tystlåtet, det
svarar bara ja eller nej på tilltal, oavsett om barnet förstår frågan eller inte. Barnet går med
gruppen men gör sällan något på eget initiativ, eftersom barnet är rädd för att göra fel.
Inåtvända barn kan ofta ha en kluven och otydlig självbild och kämpar med den på ett annat
sätt än de barn som har utåtagerande beteende. Många inåtvända barn söker bekräftelse, de
vill duga och vara omtyckta precis som utåtagerande barn, men de inåtvända barnen kan
också ställa sig frågor som är jag verklig? Finns jag? Det är också viktigt att nämna att barn
som har dålig självkänsla, behöver inte ha fått dåliga omsorger utan det kan också bero på att
deras självkänsla sviker när de måste lita på sin egen förmåga.
Folkman (1998) menar att för inåtvända barn är upptäcktslusten och viljan att inspektera sin
omgivning inte självklar. I en vuxens närvaro iakttar de det som händer runt dem. De andra
barnens glädje, hur tar det inåtvända barnet del av den? Flera barn har inte utvecklat någon
identitet, att vara någon som kan samspela med andra. För att kunna leka måste barnet ha
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befäst sitt kärnsjälv. Folkman beskriver ordet kärnsjäv som när barnet utvecklat sin
jagidentitet, med egen vilja och egna känslor. Naturligtvis är det en utmaning för
förskolepersonalen att gå så lång bakåt i sitt bemötande av barnet. När ett barn som är tre år
men behöver en femmånaders babys bemötande kan det kännas underligt. Pedagogerna måste
bekräfta barnet hela tiden och lyfta handen åt barnet och hjälpa det att göra något, det måste
lära sig hur olika saker görs. Det är viktigt att stärka barnets kärnsjälv och hjälpa det både
genom stöttning och med småpuffar. Det är dock viktigast att vinna barnets tillit först, innan
pedagogen kan gå vidare med att hjälpa barnet att komma vidare i sin personliga och sociala
utveckling.
Folkman och Svedin (2003) beskriver även ett utåtagerande barn med
koncentrationssvårigheter. Barnet växlar aktiviteter och anses aldrig ha någon ro i kroppen.
Barnet upplevs som okoncentrerat och oroligt vilket orsakar svårigheter att hålla fast vid en
aktivitet. Vidare beskriver Folkman och Svedin ett annat barn. Under de tio timmar barnet är
på förskolan uppstår minst ett utbrott i timmen. Enligt personalens beskrivning terroriserar
barnet de andra barnen under vilan. Detta leder till att barnet får flyttas in till ett annat rum,
som resulterar i att barnet blir ledset, slåss och dunkar huvudet i väggen. Vidare beskrivs
ytterligare ett barn som anses vara dominerande och bestämmer över sina kompisar. När detta
barn kommer in i ett rum där andra barn leker, lämnar de andra barnen rummet eftersom de är
rädda. Vid motgångar slåss det. Utåtagerande barn visar ofta både styrka och livsvilja, men
under denna fasad döljer sig både besvikelse och sorgsenhet. Dessa känslor är svåra att
hantera och i stället för att som de inåtvända barnen kapsla in dem, visar barnet alla sina
känslor på en gång. Barnen har olika tillvägagångssätt för att utsätta och prova de vuxna för
att se om de orkar med dem och att de går att lita på. Det känns lättare att svika än att bli
sviken vilket barnet förväntar sig att bli (Folkman 1998).
Kadesjö (2008) anser att barn som har ett svårhanterligt sätt har svårt att bemöta omgivningen
och hur omgivningen bemöter dessa barn. Detta leder till onda cirklar som hela tiden upprepas
och förstärks. Vidare menar författaren att om ett barn är irriterat, rastlöst och skrikigt, och
hela tiden utmanar sin omgivning bidrar det till att många vuxna har svårt att samspela med
barnet. Varken barnet eller den vuxne får möjlighet till den stimulerande positiva upplevelsen
av att vara tillsammans som barnet så väl behöver för sin positiva utveckling.

Teorier
Kvalitativ metod
Syftet med vår studie är att få en större förståelse och inblick i hur pedagoger på förskolor
arbetar med barn som har leksvårigheter, samt få en ökad kunskap om de uppfattningar av
barn med leksvårigheter som pedagogerna ger uttryck för. En kvalitativ metod möjliggör
studier av framträdande mönster där vi kan jämföra överensstämmelser och avvikelser i
pedagogernas uppfattningar. En kvalitativ analys innebär att beskriva och karaktärisera
egenskaperna inom ett område och redogöra för dem. Det avses att egenskaperna hos något
beskrivs hur det är konstruerat genom uppfattningar (Larsson 1986).
Kvale (1997) anser att kvalitativ metod är en syn på social kunskap, verklighet, mening och
sanning inom forskningen. Författaren anser att det skall tolkas ur meningsfulla relationer. I
kvalitativ studie eftersöks personliga uppfattningar och inte generella åsikter. Vidare menar
Kvale att intervjun är grundad på bestämda teman som diskuteras under ganska fria former.
Genom samspelet mellan de olika intervjudeltagarna kan deltagarna få nya insikter och till
och med att ändra sin uppfattning om ett visst tema. I fokusgruppsintervju beskriver och
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berättar deltagarna om sina egna uppfattningar om det aktuella temat. Vid denna metod fick vi
en ökad förståelse om hur deltagarna tänker när de diskuterade med varandra och hur
varierande uppfattningar de hade. Genom det bestämda temat diskuterar deltagarna fritt med
varandra och får nya insikter och förslag på hur de kan hjälpa de barn som
inkluderas/exkluderas i leken. Forskningsfrågorna kan ta sin utgångspunkt i hur individer
uppfattar eller tänker runt sin omvärld. Vår utgångspunkt i detta arbete är, pedagogers
uppfattningar av barn med leksvårigheter i förskolan.

Metod
Vad är fokusgrupp?
Wibeck (2000) beskriver att fokusgrupp är en grupp människor som sitter samlade i en lokal
och diskuterar ett givet ämne som initierats av en moderator. När en aspekt av ämnet verkar
färdigdiskuterat och deltagarna tystnar agerar moderatorn genom att ställa en fråga som berör
det ämnet. Moderatorn är aldrig med i diskussionerna utan sitter tyst och studerar och lyssnar
på deltagarna. Inledningsvis visas ett stimulusmaterial av moderatorn inför fokusgruppen. Ett
stimulusmaterial är ett material som har anknytning till ämnet som skall diskuteras. Det kan
vara bilder, artiklar, videofilm eller något annat passande. Vårt stimulusmaterial var en
videofilm av Birgitta Knutsdotter som vi visade för fokusgruppen. Detta stimulusmaterial
kommer vi beskriva under rubriken stimulusmaterial. Wibeck (2000) anser att
fokusgruppsintervju skapar en gruppdynamik som gör att deltagarna i gruppen tar intryck av
och låter sig påverkas av varandra i dialogen. Det är även viktigt att det blir en trygghet i
gruppen. Genom en tryggare stämning löper samtalen troligtvis i en avslappnad dialog, och
genom denna dialog kan deltagarna komma på olika idéer som de kan använda av varandra.
På så sätt kan de även utnyttja gruppdynamiken med alla idéer som kommer fram under
samtalet. Wibeck (2000) menar även att i vissa fall kanske det är lättare och mer praktiskt
med en individuell intervju eftersom det kan vara svårt att hitta en passande tid eller hitta ett
bra rum där pedagogerna kan sitta ostört och samtala. Att göra en individuell intervju är
ytterligare en metod som vi hade kunnat använda oss av, men vi tror att fokusgruppintervjun
känns tryggare och mer naturlig för deltagarna eftersom den sker i diskussionsform. Vi har
valt fokusgruppintervjun som metod eftersom svaren kan bli mer uttömmande och inte så
styrda i diskussionen och en mer avslappnad diskussion eftersom pedagogerna känner
varandra.
Urval
Vi var intresserade av att få en grupp bestående av pedagoger från olika förskolor. I
fokusgrupperna ville vi ha minst tre pedagoger med och kriterierna för detta urval av
pedagoger var att de skulle arbeta i barngrupp. Deras grundutbildning, dvs om de var
förskollärare, barnskötare eller saknar behörighet var således inte avgörande för vilka som
deltog i studien. Det enda kravet är att de arbetar direkt med barnen i den pedagogiska
verksamheten. Orsaken till detta val är att vi anser att alla som arbetar med barnen har inblick
i vardagen och hur barnen fungerar i verksamheten.
Vi började ringa till olika förskolor i olika kommuner. Där pratade vi med personalen eller
rektorn om intresse för en fokusgruppsintervju fanns. På de förskolor där de visade intresse
fick de en inbjudan där vi förklarade vilka vi är och hur intervjun går till i en inbjudan i form
av ett missivbrev, se bilaga 1. Det var fyra olika förskolor i tre olika kommuner som visade
intresse. Sammanlagt var det femton pedagoger som deltog i fokusgruppsintervjuerna.
Wibeck (2000) anser att antalet individer i en fokusgrupp bör vara fyra personer. Är det fler
blir gruppen för stor och det går inte att behålla alla i gruppen deras uppmärksamhet. Vi hade
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en grupp som var mer än fyra personer där resultatet inte blev så bra när vi analyserat
intervjun. Detta kan bero på att antalet personer var för många. De pedagoger som var med i
fokusgrupperna kände varandra eftersom de ingick i samma arbetslag. Wibeck menar att en
fokusgrupp skall vara homogen eftersom de i regel är mer villiga att dela åsikter med
varandra. Eftersom personerna i de olika fokusgrupperna kände varandra märkte vi att de
diskuterade och dela med sig av sina åsikter.
Stimulusmaterial
Det stimulusmaterial vi använde bestod av ett VHS band som Birgitta Knutsdotter (1989) har
spelat in. Eftersom det inte fanns video på de olika förskolorna fick vi ta med oss detta själva.
Ur denna film visades ca 15 min om barn som inte kunde leka eller inte fick vara med i leken.
Ämnen som togs upp var hur barn kunde vara mot varandra, inkluderande och exkluderande,
om pedagoger skulle vara med i leken och olika kategorier av barn (det tysta barnet, barnet
som bestämmer, hjälpredan mm). Efter denna filmsekvens fick deltagarna börja diskutera sina
egna erfarenheter och uppfattningar. När pedagogerna inte visste vad de skulle diskutera eller
det uppstod en lång tystnad ställde moderatorn en fråga som berörde ämnet för att leda
diskussionen vidare. Dessa frågor hade vi förberett gemensamt och de handlade om barn med
leksvårigheter, se bilaga 2. Under hela intervjun låg det två bandspelare på bordet som
spelade in diskussionen för att det skulle bli lättare för oss när vi transkriberade intervjun.
Genomförande
När vi kom till de olika förskolorna blev vi bjudna på kaffe. Genom att ha en gemensam fika
så blev det en mer behaglig stämning och mer avslappnat, för då fick pedagogerna en
möjlighet att fråga oss om vilka vi var, var vi kom ifrån och om vårt arbete. Vi turades om att
vara moderator och assistent vid de olika förskolorna. Moderatorn inledde intervjun med att
beskriva tillvägagångssättet, visa filmsekvensen och sedan diskussionen mellan deltagarna.
Under samtalets gång antecknade vi båda mycket och Wibeck(2000) menar att det är viktigt
att anteckna mycket under samtalets gång. Vi förklarade för gruppen varför vi antecknade, att
det blir lättare för oss att urskilja vem som säger vad när det skall transkriberas. När
diskussionerna började avta och vi hade fått svar på det vi ville ha reda på avslutade vi
intervjun med en öppen fråga, om det var något de ville tillägga.
Wibeck (2000) poängterar att innan intervjun startar skall gruppen veta att de skall diskutera
med varandra och inte med moderator och assistent. Detta informerade vi våra grupper om
men vissa tittade ofta åt oss och ville ha in oss i samtalet. I sådan här intervju finns det inga
rätt eller felsvar utan alla synpunkter är välkomna och det är viktigt att gruppen informeras
om det innan start enligt Wibeck.
Wibeck (2000) anser att miljön där pedagogerna skall sitta inför en fokusgruppsintervju skall
vara mindre rum eftersom det känns tryggare för gruppen och diskussionerna går lättare än i
ett större rum. Finns det många tavlor på väggarna kan även detta distrahera gruppen och
diskussionen tappar fokus. Som ledare måste man vara flexibel och lyssna på deltagarna för
att få ett så bra resultat som möjligt. Deltagarna måste känna sig trygga eftersom vissa kanske
tycker att detta sätt att göra en intervju på är en ny situation och blir obekväma och har svårt
att fokusera på intervjun. När vi kom till förskolorna hade deltagarna redan valt ut ett rum
som vi kunde vara i. Rummen som pedagogerna hade valt var bra med undantag av en
förskola där vi blev störda några gånger. I detta rum fanns tv:n därför det valet. Beskrivning
av de olika rummen finns under beskrivning av fokusgrupper.
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Wibeck (2000) refererar till Morgan (1996) som beskriver att det finns två olika typer av
fokusgruppsintervjuer, strukturerad och ostrukturerad. I en strukturerad intervju styr
moderatorn hela samspelet i gruppen och i en ostrukturerad fokusgruppsintervju talar gruppen
till varandra och inte med moderatorn. Den typ av fokusgruppsintervju vi använde oss av var
den ostrukturerade för vi ville att gruppen skulle diskutera fritt och genom att diskutera fritt
blir det eventuellt mer uttömmande svar. Enligt Wibeck (2000) finns det för- och nackdelar
med ostrukturerade och strukturerade fokusgrupper. I en ostrukturerad intervju är nackdelen
att diskussionerna kan bli ostrukturerade och oorganiserade i samtalet och genom detta blir
det svårare att analysera. Den största fördelen i en ostrukturerad fokusgrupp är att
pedagogerna i gruppen diskuterar det ämne som de har blivit tilldelade och genom detta kan
det i analysen framkomma hur deras synpunkter egentligen är. Under diskussionens gång
märkte vi inte så mycket av att pedagogerna pratade om andra saker utan de höll sig bra till
ämnet. Wibeck hävdar att i en grupp kan det finnas någon som pratar väldigt mycket och så
finns det de som inte kommer till tals lika mycket. Det gäller att vara uppmärksam på sådana
situationer. Är det någon i gruppen som tar kommandot över de andra får moderatorn fördela
ordet till den som inte säger så mycket eller inte har haft möjlighet att säga något. När vi satt
och lyssnade på de olika grupperna märktes det vilka som pratade mer än andra. Det var dock
ingen som var mer dominant och skulle prata hela tiden. Någon enstaka pedagog var tystare
än de andra, men alla kom till tals någon gång.

Etiskt ställningstagande
Larsson (2008) anser att ett viktigt etiskt ställningstagande för forskare är att de inblandade
individer och platser avidentifieras.
Vetenskapsrådet (2002) nämner fyra allmänna huvudkrav om etiskt ställningstagande som bör
reflekteras över vid forskning och de olika huvudkraven är informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Informationskravet:
Här skall forskaren informera deltagarna det aktuella syftet i forskningsuppgift och även vilka
villkor deltagarna har i deras deltagande. Deltagarna skall även upplysas om att det är
frivilligt att delta och de har rätt att avbryta deltagandet. Det är även viktigt att tala om för
deltagarna att de uppgifter som forskaren samlar in endast används till forskningen. Vi
informerade förskolorna om att det var frivilligt att medverka i intervjun och det som sades i
intervjun endast används till vårt examensarbete.
Samtyckeskravet:
Här har deltagarna rätt att själva bestämma över sin egen medverkan. Forskaren måste
inhämta samtycke hos deltagarna. Innan vi började intervjuerna frågade vi deltagarna om de
ville vara med och att de får gå ifrån intervjun när de vill, om de känner att de inte vill vara
med. Inte vid något intervjutillfälle var det någon pedagog som valde att lämna intervjun.
Konfidentialitetskravet:
Alla uppgifter som kan uppkomma om deltagarna vid forskningstillfället skall förvaras på ett
sätt så att inga obehöriga kan komma åt det. Det är även bra om uppgifterna hålls
konfidentiellt. Detta har ett nära samband med sekretess. Alla uppgifter som vi har fått på
band och antecknat har vi förvarat konfidentiellt så inga obehöriga har tillgång till detta.
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Nyttjandekravet:
Med detta menas att de uppgifter som blivit insamlade om enskilda personer endast får
användas för forskningsändamål. Dessa enskilda uppgifter får inte användas för kommersiellt
bruk eller andra icke- vetenskapliga syften. Det material som vi samlat in vid de olika
intervjutillfällena har endast används till detta arbete och kommer inte användas till andra
vetenskapliga syften.
Beskrivning av fokusgrupperna
Namn på fokusgruppen
Förskola Solen
Förskola Fisken

Antal deltagare
6 förskollärare
2 förskollärare,
1 fritidspedagog
Förskola Hunden
3 förskollärare
Förskola Ugglan
3 förskollärare
Tabell 1. Presentation av fokusgrupperna.

Samtalets längd i minuter
60 min
60 min
60 min
45 min

Förskolan Solen
På förskolan Solen deltog sex pedagoger i fokusgruppsintervjun. Deltagare som var med
namngav vi: Stina, Sanna, Susanne, Signe, Siv och Sigrid. Namnen är fingerade i denna
liksom i de övriga fokusgrupperna. Orsaken till att vi hade sex pedagoger var att de en gång i
månaden har pedagogsamtal. Det är en pedagog från varje avdelning som träffas och
diskuterar om t.ex. verksamheten, etik mm. Stämningen i gruppen var lugn och trygg eftersom
de känner varandra väl och alla var positiva och nyfikna på hur den här formen av intervju
skulle gå till. Inledningsvis hade deltagarna det lite svårt att komma igång på grund av
bandspelarna som vi lagt på bordet. Vi förklarade att deltagarna är anonyma i vårt arbete och
inspelningen endast används när intervjun transkriberas och dokumenteras. Efter en liten
stund blev det lättare och samtalen kom igång. Några av pedagogerna var mer aktiva än andra
men alla bidrog med någonting. De som inte sa så mycket nickade instämmande och
hummade. Eftersom de var så många deltagare trodde vi att de kanske skulle tappa intervjuns
samtalsfokus, men så blev det inte. Trots att deltagarna var många gick diskussionen trögt. De
kände sig hämmade av bandspelarna, vilket de påpekade. När det blev tyst för länge fick vi
ställa frågor till deltagarna som de diskuterade om. Vid intervjun satt vi i personalrummet.
När vi gjorde intervjun hade alla pedagoger haft rast så vi fick sitta ostörda under hela
diskussionens gång. Vi frågade dem vad de ansåg om den här formen av intervju och det
tyckte det var intressant och spännande.
Förskolan Fisken
På denna förskola var det två förskollärare och en fritidspedagog som var med i fokusgruppen
och som vi kallar Felicia, Frida och Fanny. Även i denna grupp var deltagarna positiva och
nyfikna, både på oss och hur det skulle gå till med intervjun. I denna grupp pratade deltagarna
på, ibland i mun på varandra så det blev lite problem att höra vem som sa vad vid
transkriberingen. Alla deltagarna pratade lika mycket, det var ingen som var mer tystlåten än
någon annan. Lokalen som vi satt i var barnens matsal. Denna matsal var inte stor så det gick
bra. Vid några enstaka tillfällen gick det annan personal förbi oss där vi satt och det var något
barn som ropade in till oss eftersom de var nyfikna. Ett annat rum hade varit bättre, men nu
fanns tv och video här så det blev att vi fick sitta där. Inför denna intervju kände vi oss mer
avslappnade eftersom vi visste hur vi skulle genomföra intervjun och hur vi skulle göra om
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det blev tyst i rummet. I denna intervju behövde vi inte ställa några frågor på grund av
tystnad.

Förskolan Hunden
I denna förskola var det tre förskollärare med i fokusgruppen och vi kallar dem Helene,
Hanna och Hedvig. Stämningen bland deltagarna var positiv och glad. Även här pratade de i
mun på varandra ibland och vi behövde inte ställa några frågor om det blev tyst, för det blev
det inte. I denna grupp var det två deltagare som pratade mer än den tredje deltagaren. Den
deltagare som inte pratade lika mycket hummade och nickade instämmande som de andra
pratade om. Vi satt i ett målarrum på en av avdelningarna på förskolan och hade intervjun.
Det gick bra, vi fick sitta ifred när deltagarna diskuterade med varandra.
Förskolan Ugglan
På denna förskola var det tre förskollärare med i fokusgruppen och vi har döpt dem till Ulla,
Ulrika och Unni. Situationen inför intervjun var lite stressig på grund av att pedagogerna
skulle på ett annat möte direkt efter vår intervju. Pedagogerna var positiva och lugna ändå och
diskussionen var igång hela tiden och alla deltagare pratade på, det var ingen som pratade mer
än någon annan utan de pratade lika mycket. Inte heller här behövde vi flika in med frågor på
grund av tystnad utan frågade vi så var det för att de skulle utveckla diskussionen deltagarna
var inne i. Lokalen som vi satt i var barnens bord där de äter, ritar mm. Vi var där på
eftermiddagen och alla barnen hade gått hem så vi blev aldrig störda av någonting.

Analys och bearbetning av material
När undersökningen var klar transkriberade vi vårt material. Det finns olika nivåer när
material skall transkriberas enligt Wibeck (2000). Den mest tidskrävande transkriberingen
används mest vid lingvistisk forskning och här skrivs allt ner mycket noggrant, minsta lilla
hummande mm. När vi transkriberade våra intervjuer tog vi inte med när pedagogerna
hummade, hade överlappande tal eller när det blev tyst. Sedan ändrade vi till skriftspråk för
att det skulle bli lättare att läsa. Om vi valt att skriva ner intervjuerna i talspråk hade texten
blivit förlöjligad vilket gör att det blir arbetsam att läsa och analysera. Vår transkribering är
relativt grovt gjord. Vi skrev ner intervjuerna och namngav de olika avdelningarna med namn
(fingerade). Därefter numrerade vi varje uttalande i nummerordning, varje numrerat uttalande
kallar vi för tur för att det skall bli lättare att hitta vem som sa vad i analysen. Vi analyserade
varje mening som hade sagts och la in dessa i olika grupperingar. Dessa olika grupperingar
har anknytning till våra frågeställningar, miljön, inkludering/exkludering och metoder. När vi
hade bearbetat och analyserat alla intervjuerna på detta sätt, jämfördes de olika avdelningarna
med varandra, detta för att kartlägga vad pedagogerna ansåg samma eller olika. I vår
undersökning är vi intresserade av variationen i de olika uppfattningarna hos pedagogerna. I
vårt datamaterial har vi sökt efter variationer och mönster när det har analyserats.

Resultat
Studien syftar till att lyfta fram innebörder av begreppet lek och inkludering/exkludering samt
de uppfattningar av barn med leksvårigheter som pedagogerna ger uttryck för i
fokusgruppsamtalet. Detta sker genom studier av den variation av uppfattningar som lärarna
ger uttryck för under de fokusgruppsintervjuer som ingår i studien. Vi har kategoriserat de
olika uppfattningar som kommit till uttryck. Fokus i detta kapitel ligger på att föra fram den
variation av uppfattningar som fördes fram i fokusgruppssamtalen. Efter varje huvudrubrik
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görs en kort analys av det resultat som presenterats. Resultatdelen har sin utgångspunkt i
frågeställningarna som är väsentliga i studien.

Pedagogers uppfattningar av begreppet lek.
Det framgår tydligt i analysen av våra fokussamtal att leken är ett prioriterat område i
förskolan. Deltagarna uttrycker samstämmigt hur viktig leken är för barns lärande, utveckling
och samspel och att leken även behandlade barnets livsfrågor. De var också överens om att
leken förberedde barnen för vuxenlivet ute i samhället. Våra analyser visar dock att begreppet
lek är mångfacetterat och att det finns flera kvalitativt skilda kategorier av uppfattningar av
begreppet lek.
Vi har delat in uppfattningarna av begreppet lek under rubriker. Under varje rubrik har vi först
sammanfattat pedagogernas svar och sedan redovisar vi något belysande citat från våra
intervjuer. De siffror som står framför citaten är numret på ett uttalande som någon pedagog
gjort. Det är den siffran som vi kallar tur när vi transkriberade intervjuerna.
Barn leker jämt
Flera pedagoger ger uttryck för uppfattningar om att leken börjar redan vid skötbordet för att
sedan utvecklas till mer avancerade lekar. Några uttrycker att barnen leker i allt de gör,
exempelvis när barnet sitter på toaletten och ”sjunger och grejar”, med uttrycket grejar tolkar
vi att pedagogen menar att barnet leker och fantiserar. En pedagog beskriver det som en
leksituation när barnen sitter tillsammans och ritar, där de fantiserar och berättar om sina
teckningar för varandra. Någon pedagog anser att barnen lär sig i allt de gör, och leken är ett
stort forum för kunskapsutveckling, barnet leker in sin kunskap.
21 Fanny: Ett led i lärandet, leken leder till lärandet i allt. Det är begrepp och vi leker in,
ja vad leker vi inte in?

Vissa pedagoger ansåg att det finns mer eller mindre lämpliga situationer för lek, exempelvis
matsituationer, de tolkas som kladd. Andra tyckte att barnen mycket väl kunde leka både vid
matbordet och på toaletten, om ett barn sitter på toaletten och ”grejar” och sjunger så är det en
form av lek. Leken behöver inte ske på en bestämd plats i ett specifikt sammanhang utan finns
med i alla vardagliga situationer. Pedagogerna har olika uppfattningar när lek passar sig,
acceptansnivån varierar mellan olika pedagoger.
33: Hanna: ……men sen får man inte leka med maten. Då ska man inte leka.
34: Helene: Barnen leker ofta med maten, men gör de gångar av ärtorna är det väl helt ok

Barn leker för att bearbeta händelser
En av avdelningarna där vi genomförde fokusgruppintervjuerna är en resursavdelning. Där
finns det ett antal platser för barn som är i behov av särskilt stöd. Några av barnen använder
hjälpmedel som till exempel sondknapp, kateter och rullstol. Pedagogerna anser att det är
viktigt för barnen att genom leken bearbeta sina upplevelser och känslor. På detta sätt skapas
acceptans för sina egna eller andras handikapp. Pedagogerna har utrustat några dockor med
sondknapp, kateter och de försöker även att införskaffa en dockrullstol. Personalen på
avdelningen upplever att barnen har mycket empati för varandra. Barnen är så vana vid
hjälpmedlen så att dessa inte hindrar i leken. Pedagogerna uttrycker olika kategorier av lek så
som exempelvis: ensamlek, lärande lek, utvecklande lek, skapande lek, rollek, grupplek,
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pyssellek, bredvidlek, utelek, innelek, styrd lek, fri lek och rörelselek. Det finns många
varierande tolkningar och uppfattningar om lek.
I intervjuerna menade pedagogerna att barnen utvecklar sina förmågor både individuellt och
socialt. På resursavdelningen vi var på ansåg personalen att de barn som är i behov av
hjälpmedel fick positivt bemötande av sina kamrater. Genom att lyfta fram hjälpmedlen på ett
lustfyllt sätt, skapar de förståelse och nyfikenhet hos de barn som inte är i behov av
hjälpmedel. På detta sätt lär sig barnen om andra människors livssituation och att den kan se
olika ut för varje individ. I denna form av lek utvecklas barnen i ett socialt samspel där alla
har något att bidra med.
58: Unni: det här med sondmatningen. Det är många barn som väntar på att maskinen
skall pipa när flaskan är tom det blir ju väldigt positivt för den personen som har slangen i
magen, det blir ju jätte positivt. Får uppmärksamhet och en kul grej blir det. Där är det ju
lek.

Vidare påstår personalen att genom leken bearbetar barnen sina känslor och sina upplevelser.
Barnen försöker att få världen mer begriplig och hanterbar genom leken, där de bearbetar
livets innehåll och det som händer runt om kring barnen.
55: Ulla: jag tänker ju på lek, när barnet får bearbeta sina känslor och sin vardag, det som
händer runt omkring och gör livet begripligt på något vis. De som har slangar mm, det är
ju vanligt och det händer ju här, det gör dom sedan i leken för att göra det till sitt eget.
För att förstå att såhär kan det vara i livet för en del och för andra är det inte så.

Pedagogerna anser att leken är en inlärd kunskap
De flesta som medverkade i intervjuerna ansåg att det är deras uppdrag att lära barnen leka,
eftersom barnen utvecklas genom leken. Dock beskriver någon pedagog att barn leker i allt de
gör. Vi vet inte om pedagogen syftar på att barnet lärt sig leka eller om det är en medfödd
förmåga i detta uttryck.
86 Hanna: Det är ju väldigt viktigt att dom kan leka, det är ju oerhört viktigt, det är ju vårt
uppdrag att dom klarar det.

På en förskola gav några pedagoger konkreta exempel på deras sätt att handleda i leken.
Genom att delta i leken kan pedagogerna vägleda och höja barns status som inte har så
hög status i gruppen.
9 Fanny: Att höja det barnet status som ofta är utanför om man har en som ofta har svårt
att komma in eller alltid får vara hunden eller någon ha någon lägre roll i leken, att hellre
försöka starta en annan lek och så höja statusen i den andra leken med ett par andra barn.
Man har ju dom här kärnbarnen som är i mitten och man har mellanbarnen och man har
dem som är i den yttre kanten som har svårt att ta sig in. Kärnbarnen är ju redan inne och
de hittar oftast sina roller ihop med andra kompisar, de kan ge och ta och de kan samsas
och de kan ömsesidigheten i leken. Men att dem som inte riktigt är där, att hjälpa dem och
delta som vuxen och att vägleda och hitta och höja deras status. Då kanske de kärnbarnen
ser det här ser roligt ut och intressant så luckras rollerna upp. Att det blir positivt och att
deras status höjs.

De ansåg också att det var viktigt att en personal kunde vara delaktig i leken tillsammans med
barnen utan att bli avbruten med andra uppgifter som störde leken. Tillsammans kom
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personalen överens om vem som skulle ägna sig åt barnens lek och vilka som tog hand om de
andra arbetsuppgifterna som uppstod runtomkring.
Pedagogers uppfattningar om hur barn leker på rätt eller fel sätt
En pedagog inflikar att barn leker nästan jämt och det finns en ständig parallell med världen.
Några pedagoger anser att barnen kan utnyttja saker på ett annat sätt än det tänkta ändamålet
medan andra inte instämmer i denna uppfattning.
35: Unni: vi säger till barnen att i sin handväska har man kanske inte en massa bilar och
byggklossar tex. Man kan inte blanda saker, man kan inte ha bilarna i kylskåpet, det går
inte. Då får man lär dom leka på rätt sätt. Att bilar och klossar har man inte i hemvrån
utan de har man…..

Det är tydligt att pedagogerna har en föreställning om hur lek skall se ut och hur den skall gå
till. Via dessa citat tolkar vi olika uppfattningar om hur barn skall leka.
39: Ulrika: som dom har gjort nu att dom har tagit med sig kritor och pennor i huset och
ritat och dom har bara brötat runt med grejor precis överallt.
40: Unni: men då kan man ju lära sig att ta bort efter sig och veta hur grejerna ska lekas
med.

För att skapa förutsättningar för rätt sorts lek har pedagogerna olika strategier för att leken
skall gå till på rätt sätt. Någon pedagog nämnde att de försökte minimera utbudet av leksaker
för att barnen inte skulle kasta leksakerna omkring sig.
34: Ulla: det ska bli en riktig lek inte bara kasta fram alla grejer.

Pedagogens uppfattningar om orsaker till barns leksvårigheter
Svårigheterna läggs på barnen
Barnet måste förstå turtagning och lekreglerna. Att knäcka lekkoden tar olika lång tid för
olika barn. Pedagogerna betonar att det är viktigt att ta reda på orsakerna till att leken inte
fungerar, det kan vara språksvårigheter som ligger till grund för problemet. Barn som inte kan
leka utan förstör blir ofta uteslutna för att de andra barnen är rädda att leken blir förstörd, de
skyddar leken eftersom den är viktig för dem. Utåtagerande barn behöver hjälp att ta kontakt
på ett bra sätt, barnet vet ju oftast själv när det gör fel. Några pedagoger beskriver vissa barn
som ensambarn utan syskon, som är vana vid att få sin vilja igenom och inte behöva
kompromissa med andra.
2: Hanna: Det också har sina randiga och rutiga skäl att de inte får vara med, man kanske
kan förstå det men inte acceptera det. Men kan förstå det.

Några pedagoger anser att barn som är utåtagerande kan behöva mer hjälp för att komma in i
leken efterson de andra barnen anser att ett utåtagerande barn bara förstör leken. Pedagogerna
anser att de har olika metoder och en metod är att det utåtagerande barnet får hjälp av en
vuxen.
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5: Hedvig: För ibland kan de ju vara barn som är utåtagerande som gör att de andra
barnen tycker att det barnet är lite bråkigt. Men man kanske kan få ner det på jorden lite
grann med den vuxnes hjälp, kan komma in i leken så barnen vänjer sig vid det.

När barn inte leker eller tar kontakt med andra barn blir det lätt att lägga svårigheterna på
barnen. Vi tolkar att pedagogerna anser att dessa barn som inte leker eller tar kontakt med
andra barn eventuellt har någon sjukdom eller fundera på var problemen ligger hos barnet.
35: Sanna: är det någon som aldrig väljer och ta kontakt med barnen då börjar ju tankarna
gå lite, är det något? Inte för att leta fel, men är det något som inte stämmer eller. Det kan
ju vara olika former av autistiska drag och, sen är det ju inte alltid att det är så heller.

Svårigheterna läggs på hemmiljön
Några pedagoger anser att orsakerna till barnens svårigheter ligger i hemmiljön. Andra menar
att verksamhetsmiljön är betydelsefull och behöver anpassas efter barnens behov, eftersom
den kanske är orsaken till barnets beteende. Som pedagog ingår det i läraruppdraget att
samverka med hemmet. Detta för att kunna få en helhetssyn på barnet och dess livssituation.
Barnet präglas både av förskolemiljön men främst av hemmiljön och närstående. Detta ger
pedagogen möjlighet att upptäcka barn som mår dåligt hemma och kunna hitta rätt insatser för
att hjälpa barnet.
40 Frida: Och att man kanske lär föräldrarna lite, ger dem tips om hur man kan göra
hemma också då, så här gör vi här och kan ni göra något liknande för att hjälpa till och
sådär. Så att det sker parallellt.

Pedagoger anser om ett barn inte känner sig trygg i hemmiljö eller på förskolan är det
viktigt att ta reda på orsaken till barnets otrygga känsla.
11 Frida: Det kan ju ha hänt något med tryggheten eller om det har hänt något hemma
eller vad det än må vara då. Man får ju försöka att luska i det.

Verksamheten och miljön kan inte bemöta barnets behov vid leksvårigheter
Flera pedagoger vid intervjuerna ansåg att verksamheten skall var till för barnen och inte tvärt
om. En del pedagoger hade uppfattningen om att barnen var oroliga och bara förstörde för
andra barn hela tiden borde verksamheten förändras om till barnens fördel. Om ett barn med
stort rörelsebehov bör miljön och aktiviteterna anpassas efter barnets behov av fysisk
aktivitet. För ett inåtvänt barn kan finmotorisk aktivitet leda till samtal om miljön runt
omkring är harmonisk och lugn. Som pedagog är det viktigt att uppfatta vilka signaler miljön
ger barnet.
59: Stina: det är verksamheten det är fel på. Det är verksamheten som skall förändra sig i
så fall.

Pedagogerna ansåg att miljön har stor betydelse för barnens utveckling. De ansåg även
att de kunde prata med föräldrarna och ta reda på hur de gör hemma med sina barn om
de till exempel behöver mycket rörelseyta.
39 Fanny: Vi kanske behöver göra på ett annat sätt, vi kanske behöver ändra våra miljöer.
Vissa barn väldigt mycket rörelsebehov, då kanske vi behöver en helt annan verksamhet.
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Man kanske behöver grovmotorisk verksamhet, vara ute väldigt mycket eller vissa barn
kanske behöver andra saker. Den tysta flickan eller pojken kanske behöver sitta i en liten
grupp, kanske behöver mycket mera finmotorisk aktivitet för att få igång samtal. Ta reda
hur de gör hemma?

I analysen av pedagogernas samtal framkom det att det är viktigt att personalen bemöter
barnet på liknande sätt. Personalen måste anpassa sina metoder efter varje individs behov,
men ändå arbeta på ett likartat sätt. Det är också betydelsefullt att ligga steget före vid utsatta
situationer. I det vardagliga arbetet måste personalen stärka barnets självkänsla,
självförtroende och trygghet. Gruppstärkande aktiviteter kan också hjälpa barnen att utveckla
sin lekförmåga. Miljön kanske behöver ändras, hur ser vår miljö ut? Något barn kanske har ett
stort rörelsebehov och då behöver verksamheten en helt annan utformning. Ett annat sätt är att
försöka höja statusen hos barn med leksvårigheter och försöka hjälpa dem att hitta bra roller i
leken och samtidigt luckra upp lågstatusroller. Några pedagoger nämner i intervjun att om de
märker att några barn undviker ett barn är det viktigt att finnas med i leken. Detta för att
undvika en blivande mobbningssituation, här har pedagogen ett väldigt stort ansvar. För att
öka statusen hos de utsatta barnen måste personalen lyfta fram barnets positiva sidor.
57: Hanna: samtidigt måste man se så inte samma person som aldrig får vara med. Det är
ju viktigt att man har koll på det, att det är en person som aldrig, utan då får man ju nästan
ta i med hårdhandskarna och säga att nu är det så här.

Som det framkommer av citatet nedan så anser några pedagoger att det är viktigt att de har
reda på hur hierarkin är i barngruppen så inget barn skall bli utsatt och utesluten ur leken. De
anser även det är viktigt att barnen får förståelse när något barn säger nej och inte vill vara
med på den leken.
62: Hanna: Att man som vuxen i rummet har god koll på den här rankingen och hierarkin
och kan läsa den och kan läsa den upp och ner och kan förstå varför hon säger nej. Jag
förstår precis varför hon säger nej för du tycker hon är en riktig fjös. Och det går inte att
säga. Jag kan väl godta vissa argument för men jag vet varför du försöker göra så hör nu,
eller varför du inte gör det. Man måste ha absolut koll på den hierarkin som finns.

För att hjälpa de barn som inte får eller kan vara med i pågående lekar anser pedagogerna att
de kan starta upp en ny lek med detta barn, för oftast kommer de andra barnen för att se vad
som pågår. Pedagogerna anser även att det barnet som inte är med i de andras lek får vara med
en pedagog och introducera nytt material.
65: Siv: man startar upp en lek med det barnet och så kommer de andra barnen in i den
leken där vi sitter. Man kanske har nytt material som det barnet får vara med och
introducera det materialet, så kommer de andra dit också.

Pedagogernas ansvar att inkludera barn med leksvårigheter
Startar upp en ny lek
Deltagarna i undersökningen menar att om ett barn blir uteslutet i leken startar pedagogerna
upp en ny lek med barnet och eventuellt använder nytt och spännande material för att öka
statusen hos det barnet. Detta leder ofta till att fler barn ansluter sig till den här leken. På så
sätt kan barnen upptäcka en ny lekkamrat i ett lustfyllt sammanhang. Pedagogerna försöker
lyfta fram de positiva egenskaper som det leksvaga barnet har inför gruppen.
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6: Frida: Om man nu har ett barn som har svårt att komma in i leken att man som vuxen
försöker starta en positiv lek tillsammans med det barnet och några andra barn för att
stärka det barnens status.

Pedagogerna har mer och mer gått ifrån tanken att alla skall leka tillsammans i samma lek
utan försöker istället arrangera bra lekgrupper med de individer som fungerar bra ihop.
Pedagogerna försöker också hitta på en rolig aktivitet med de barn som inte brukar leka för att
de skall kunna hitta en ny vän att leka med för ibland behöver barnen lite hjälp för att
upptäcka nya kamrater. Pedagogerna har uppmärksammat att när två barn som ofta leker ihop
och den ena blir sjuk, hittar kompisen nya kamrater att leka med. På så sätt blir det nya
gruppkonstellationer.
24: Ulrika: Något som är intressant är också om ett barn är på semester en vecka tex,
vilka nya konstellationerna det blir i gruppen då. Vem som fångar vem.

Innan ett barn kan delta i en lek befinner det sig ofta bredvid och iakttar de andra barnen som
leker. Många barn leker ofta bredvid gruppen innan de känner sig säkra nog att delta i leken.
Leken är viktig för barnen och de gör allt för att skydda den och därför kan ett barn bli
uteslutet för att det är ett riskmoment att släppa in ytterligare ett barn. Det behöver inte betyda
att de inte tycker om just det barnet, utan det kanske inte finns en plats för detta barn i leken.
Om detta barn ändå kommer in i leken finns risken att leken upphör och barnet blir en
syndabock.
31: Sigrid: det har väl lite att göra med utvecklingen också. I början leker dom bredvid.
Dom lär sig ju utav dom som är större. Eller om dom ser någon som leker jätte mycket.
Så visst har det betydelse att vara med

Likaså menar pedagogerna att de måste kunna se skillnad mellan självvald ensamhet och
uteslutning i lek. Det är viktigt att respektera barnets önskan om att få leka ensam. Om detta
är ett upprepande beteende hos barnet måste pedagogerna inrikta sina krafter på för att
inkludera barnet i gemenskapen.
8: Signe: Sedan är det många barn som gillar att leka själv. Sysselsätter sig hur bra som
helst. Dessa barn leker på bara.

En utmaning som finns på en förskola är att det finns resursbarn som har olika sorters
handikapp. Ibland upplever personalen att de barn som är i behov av hjälpmedel hindras i
leken på grund av platsbrist och bundenheten till sitt hjälpmedel. Pedagogerna har arbetat med
att öka förståelsen för barn med hjälpmedel tex genom att ha dockor med katetrar och
sondknapp som barnen får leka med och sköta. Nu mera är barnen så vana vid hjälpmedel att
de inte reflekterar över att de finns utan de ser individen bakom handikappet.
Samtliga pedagoger har uppfattningen om att det är ”oerhört” viktigt att barn kan leka och ser
sitt uppdrag att förmedla dessa kunskaper till barnen. När de uppmärksammar att ett barn ofta
leker ensamt anser de att det är viktigt att ta reda på orsaken till detta. De vill både respektera
barnets val till ensamlek samtidigt som de inte vill att någon skall vara exkluderad ofrivilligt.
De menar barn som inte leker missar den sociala kontakten och fantasin. De kan inte gå in i en
annan roll och lär sig inte det sociala samspelet. Samhället idag kräver att människor klarar av
att samspela med varandra.
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Pedagogernas delaktighet i leken
Deltagarna i intervjun ansåg att det var viktigt att var med barnen som har leksvårigheter.
Genom att vara delaktig som pedagog känner sig barnet tryggt och vågar utmana sig självt i
leken.
7: Sanna: försöka var med till en början.

Pedagogerna anser att de skall vara med som en trygghet och hjälpa barnet att förstå det
sociala samspelet till en början. När barnet är tryggt och förstår lekreglerna kan pedagogerna
inta en mer passiv roll i leken för att sedan låta barnet leka självständigt i gruppen.
Pedagogerna tycker att det är viktigt att finnas i närheten av leken när barnet har knäckt
lekkoden så de kan ingripa eller medla om dilemman uppstår.
Några pedagoger beskriver ändå vissa kriterier för att något ska uppfattas som lek.
I intervjun uttrycker en pedagog att hon inte kan leka med barnen på deras villkor, hon tycker
det är svårt att lägga leken på barnens nivå. Hon anser att barnen tycker att den vuxne är fånig
och hon tycker själv att det känns obekvämt. Pedagogen hävdar dock att det finns vuxna som
är väldigt duktiga på att leka.
14: Hedvig: Jag har ganska svårt för att leka med barnen på det sättet att man leker på
barnens sätt.

Metoddiskussion
När vi gjorde den första fokusgruppsintervjun var vi nervösa för hur detta skulle fungera
eftersom det var nytt för oss men det gick bra. Vid de andra tillfällena var vi mer avslappnade
och vi tycker själva att det fungerade bra. Fokusgruppsintervjun har varit mycket givande, vi
har fått fram rikligt med information tack vare diskussionsformen. Eftersom intervjun
utfördes i diskussionsform stimulerades deltagarna att diskutera med varandra där de kunde
byta erfarenheter och få ta del av olika synvinklar. Vi fick många bra synpunkter om vad
pedagogerna anser är viktigt för de barn som inte kan eller får vara med i leken.
Fokusgruppintervjun som metod bidrog till spontanitet i svaren.
När allt var klart kändes det skönt att det gick bra och att pedagogerna talade om att de var
nöjda. I våra intervjutillfällen märkte vi en viss skillnad om arbetslaget arbetade tillsammans i
ett arbetslag eller om gruppen var hopslagen mellan flera avdelningar. De som ingick i ett
arbetslag var vana att diskutera tillsammans, vilket också påverkade diskussionsfrekvensen,
som blev mer uttömmande. De intervjugrupper som var hopslagna från olika avdelningar var
mer försiktiga och återhållsamma i diskussionerna. Vi har en mycket positiv uppfattning av
fokusgruppintervjuer eftersom vårt material är spontant, uttömmande och tänkvärt.

Diskussion
Vi anser att syftet i vår studie är väl överensstämmande med svaren som vi har fått utifrån
våra frågeställningar. Frågeställningarnas huvudsakliga innehåll är hur pedagoger uppfattar
begreppet lek, vilka uppfattningar finns om barn med leksvårigheter samt hur pedagogerna
uppfattar att de hjälper barn med leksvårigheter. Vi har fått svar på dessa frågor. När vi sökt
material till vår studie har vi upptäckt hur lite forskning det finns om barn som inte leker. Det
finns mycket material om lek och lekens betydelse men inte så mycket om barn med
leksvårigheter. Utbudet av den vetenskapliga information vi behövde för vår studie var
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begränsat. Merparten av informationen vi fann var skriven för flera år sedan, och kändes lite
gammal.
Vid våra olika intervjutillfällen fann vi skillnader mellan uppfattningarna hos pedagogerna.
Några hade enligt vår tolkning en vanemässig och lite oreflekterad syn på barn som inte leker,
den var beteendefokuserad utifrån ett vuxenperspektiv som vi tolkade det. Några pedagoger
uttryckte uppfattningar som att ”ta ned barnet på jorden”, eller ”om något barn inte får vara
med, får man ta i med hårdhandskarna”. Det är inte så lätt att veta vad uttrycken står för, men
de känns oöverlagda och saknar inlevelse i barnens perspektiv. Många ansåg att barnet bar
problemet, tyvärr upplevde vi detta tankesätt som vanligt. Även då vi uppfattade att det låg
välvilja bakom uttrycket och pedagogerna försökte hjälpa barnet att utveckla sitt sociala
samspel. Ett stort antal pedagoger försökte att hitta orsaker antigen hos barnet eller i
hemmiljön, innan de övervägde om verksamhen kunde ligga till grund för barnets svårigheter.
Några nämnde att de grubblade på vilken diagnos som låg bakom ett barns avvikande
beteende. I sin avhandling beskriver Tideman (2000) att vår människosyn präglas av hur vi
bestämmer oss för att skärskilja olika individer. Han menar att det är förenat med vilka
värderingar och idéstrukturer som finns i samhället. I alla tider har det funnits människor som
anser sig ha rätten att uttrycka vad som är normalt eller avvikande. Vidare fortsätter Tideman
för att kunna avskilja vad som är onormalt måste det fastställas vad som är normalt, det görs
oftast genom att jämföra med genomsnittet. Genomsnittet tolkas efter vad som anses vara
vanligt eller en moralisk tanke om hur något bör vara. Detta kan leda till att individer eller
grupper blir segregerade.
En pedagog menade att det kunde vara hemmet som orsakade problemet och ville lära
föräldrarna förskolans sätt att arbeta, så att de gjorde likadant hemma. Kanske en god tanke,
men vem säger att förskolans sätt är det enda rätta sättet? Förmodligen känner väl föräldrarna
sina barn bäst och borde också ha inflytande i sitt barns utveckling. Däremot är samarbete
mellan förskola och hem ett mål att sträva efter och det kommer säkerligen att gagna barnet. I
en annan intervju uttrycker en pedagog att hon ser föräldrarna som resurser till förskolan och
att det är bra att ta reda på hur föräldrarna gör hemma, för att ta del av föräldrarnas kunskaper
om barnet och arbeta på ett så samstämmigt sätt som möjligt. Föräldrarna besitter flera års
erfarenhet av barnet och pedagogerna upplever barnet i förskolemiljön, tillsammans kan de få
en gemensam bild om barnets svårigheter. I dessa uttryck tolkar vi olika synsätt på
föräldrarnas samt förskolans roll. Vi fick uppfattningen av att några förskolor har kommit
längre i synen på barn med leksvårigheter och verksamhetens roll än andra förskolor.
Problemet läggs inte enbart på barnet utan ansvaret läggs också på verksamhetens sätt att
bemöta dessa barn. Markström (2007) anser att när barn visar missnöje med att gå till
förskolan framstår det som en i det närmaste olöslig och problematisk fråga. När personalen
tar upp problemet placeras det oftast i första hand på en enskild person, barn eller föräldrar.
Det är ytterst sällan som förskolan eller dess innehåll ifrågasätts som orsak till problemet.
I intervjuerna saknade vi barnens inflytande, ingen hade egentligen pratat med barnen om hur
de upplevde sin situation. De innehar ändå den viktigaste informationen och det kanske hade
varit korrekt att utgå ifrån den. Egelund, Haug och Persson (2006) menar att varje enskild
människa har rätt att utvecklas och använda sina förmågor så bra som det går. Det är
individen själv och närstående (oftast föräldrar) som kan fatta de bästa besluten om hur
rättigheterna ska främjas och hur det på bästa sätt kan använda och utveckla de förmågor det
har.
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Några pedagoger visade en mångsidig uppfattning av barn som inte leker och orsakerna till
detta. En del hade tankar om miljön och vad verksamheten kunde erbjuda barnen. De lyfte
fram perspektiv som att svårigheterna skapades genom att verksamheten inte kunde bemöta
alla barn. I intervjuerna nämnde några att miljön var viktig och att den behövde anpassas efter
barnens behov, likaså aktiviteterna. Vi tolkade som att flera pedagoger önskade en mer
flexibel verksamhet med förändringsmöjligheter för att kunna bemöta barnens behov.
Miljön har stor betydelse enligt Kadesjö (2008) som har som åsikt att lokalerna och miljön
kan ha direkta konsekvenser för barnet sätt att fungera. Kanske miljön ger barnet för mycket
intryck? Pedagogen måste kartlägga vad det är i miljön som skapar svårigheterna. Vilka
signaler ger miljön till barnet? Andra kände att de gjorde så gott de kunde och att de inte
kunde tvinga barnen att leka med varandra.
Studien som vi har gjort bekräftar det som vi redan tidigare hade en uppfattning om att leken
är livsviktig för barn. Något som vi frågade oss var om leken är en medfödd kunskap eller om
den behöver läras in? Det som har blivit tydligare för oss är att leken inte kommer spontant
utan måste läras in, det tar många lektimmar att utveckla lekkompetens. Barnet lär sig att leka
i samspel med sin omgivning och grunderna läggs tidigt, redan från spädbarnsstadiet.
Lekutvecklingen ser inte likadan ut för alla barn, för en del barn är leken inte lika given. Det
kan bero på många olika faktorer och det ligger i pedagogens uppdrag att skapa så bra
förutsättningar som det överhuvudtaget går. I vårt arbete har vi märkt att många pedagoger
har uppfattningen att leken lärs in i samspel med omgivningen. Pedagogerna ser det som ett
betydelsefullt uppdrag att skapa bra förutsättningar för barnen att utveckla sin lekförmåga. En
motsats till denna syn är de pedagoger som anser att barnen leker i allt de gör, och att leken är
en medfödd kunskap.
Lpfö 98 lyfter fram att
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att
främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.
Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om
innebörden i begreppen kunskap och lärande. Lärandet skall baseras såväl på samspelet
mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Förskolan skall ge barnen stöd i
att utveckla en positiv självuppfattning om sig själva som lärande och skapande individer
(s 6)

Vi vill lägga störst vikt på barns behov av att få tillhöra gemenskapen och känna sig
uppskattade och värdefulla i förskolan. Vidare anser vi att barnen skall bli sedda som
individer och inte som objekt i en öppen och mångsidig förskola som är präglad av förståelse
och tolerans. Det är viktigt att fokusera på barnens styrkor och lyfta fram dem och samtidigt
stödja barnet i dess övriga utveckling. Utvecklingsarbetet skall ske i samråd med barnen och
föräldrarna bör ses som en resurs. Det är viktigt att vara ödmjuk inför varandras kunskaper
och åsikter, inte minst barnets. Vi upplever att många pedagoger hade mycket åsikter och
tankar om barnen och föräldrarna genom att kritisera dem som individer eller hur de gjorde
hemma. Vi ställer oss ödmjuka inför våra tolkningar som är högst personliga och kanske inte
alls stämmer överens med verkligheten. Genomgripande tolkade vi att alla pedagoger ville
barnen väl och alla tyckte det var svårt att se något barn vara exkluderat ur leken. Löfdahl och
Hägglund (2006) menar i sin artikel att barn finner vissa strategier som berättigar till viss
exkludering i leken. Eftersom barnen har kommit på hur de kan utnyttja dessa strategier får de
även med sig pedagogerna i deras argument. Detta tror vi är väldigt vanligt, att omedvetet gå
med på de förklaringar som barnen har. Vi uppfattade det som att pedagogerna tyckte det var
bekymmersamt och svårt att angripa dessa svårigheter, både på grund av tidsbrist, brist på
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resurser samt att det är många individer att ta hänsyn till. Dagligen ställs de inför dilemmat att
se till individen eller gruppen.
Via den här studien har vi sett att pedagogernas uppfattningar varierar om vad lek är och hur
den bör gå till. En del pedagoger har gett uttryck för hur barnen leker på rätt eller fel sätt.
Några ansåg att barnen använde leksakerna på ett felaktigt sätt, en pedagog menar att en bil
inte skall ligga i en handväska. Vi undrar om det är barnets upplevelse av lek eller pedagogens
uppfattningar om lek som är det väsentliga i tolkningen att barn inte leker. Det kan vara så att
barnet upplever sig leka medan pedagogen inte har den uppfattningen, vem har då rätt och
vem äger problemet?
I vidare forskning hade det varit intressant att studera pedagogers uppfattningar av barn med
leksvårigheter i förskolan ur ett genusperspektiv. Hur bedömer och bemöter pedagogerna
pojkar och flickor med leksvårigheter, vilka likvärdigheter och variationer finns i deras
uppfattningar. Finns det några traditionella könsmönster i pedagogernas värderingar?
Till sist vill vi avsluta med ett litet citat:
Lpfö 98 anser att förskolan uppdrag är att
alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (s 6).
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Bilagor
Bilaga 1.

Hej!
Nu har ni möjlighet att få sitta ner tillsammans med kollegorna och reflektera över leken och
dess betydelse i förskolan.
Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst i Trollhättan som går vår näst sista termin med
inriktning mot förskola/förskoleklass. Just nu gör vi vår C-uppsats som omfattar 15hp av
utbildningens sammanlagda 210hp. Vi har för avsikt att studera pedagogers uppfattningar av
lek samt barns lekförmåga.
Studien kommer att genomförs med hjälp av fokusgruppsintervjuer. En fokusgruppsintervju
innebär att en grupp sitter tillsammans och diskuterar ett ämne som initierats av oss, dvs.
barns lek och pedagogens förhållningssätt till barns lek. Som diskussionsunderlag
(stimulusmaterial) kommer vi att visa en kort filmsekvens eller eventuellt en text med en
nedskriven incident.
Vår önskan är att 3-4 pedagoger har möjlighet att delta i denna intervju. Vi har möjlighet att
komma till er förskola när det passar er. Intervjun beräknas hålla på en timme.
Under hela samtalets gång kommer det att göras ljudinspelning som vi sedan skall
transkribera och analysera för att ha med i vår redovisning. I uppsatsen kommer det inte
finnas med några namn på pedagoger eller förskolan vi varit på. Ni får när som helst avbryta
intervjun.
Om ni är intresserade av resultatet skickar vi gärna en kopia av uppsatsen till er.
Det vore väldigt bra om vi kunde ha tillgång att få låna en tv och videobandspelare på er
förskola.

Om Ni har frågor eller synpunkter är Ni välkomna att höra av er till oss:

Annelie Johansson
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Zandra Flyckt

Tack för er medverkan!
Bilaga 2

 Hur definierar ni lek och lekbegreppet?
 Vilka uppfattningar har ni av barns inkludering och
exkludering i leken?
 Hur inkluderar ni de barn som har leksvårigheter i
leken?
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