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The basis of this study is to investigate and critically examine the view on play and what action it can 
generate. In particular, the study aims to investigate how preschool teachers, special educators, and 
principals view preschool teachers' behavior, as well as how the role of the special education teacher is 
described in relation to preschool teachers behavior and childrens play. 

Previous research refers to preschool teachers having a need for knowledge in order to act in a 
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1. Inledning 

De flesta barns skolgång börjar i förskolan. Av störst betydelse för förskolans kvalitét är 

personalens kompetens, kunskaper, erfarenheter, personlighet och engagemang. Det är 

avgörande för hur väl verksamheten möter och stödjer barngruppen och individuella 

barns behov, förutsättningar, känslor och motivation (Bruce, Rubin, Thimgren & 

Åkerman, 2016). Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) har förskollärare ett särskilt ansvar 

för undervisningen men alla i arbetslaget ska erbjuda varje barn en trygg omsorg samt 

främja barns utveckling och lärande. Om ett barn inte leker med andra barn och konflikter 

ofta uppstår kring barnet har var och en i arbetslaget ansvar att ge stöd till det enskilda 

barnet. Pedagogers synsätt och förhållningssätt är viktigt för alla barns utveckling och 

lärande och deras roll är både komplex och krävande (Bruce m. fl., 2016; Öhman, 2019). 

Läroplanen (Skolverket, 2018) framhäver lekens värde. Wetso (2006) har forskat kring 

lekens betydelse för att reducera utanförskap och påvisar att om tidigt stöd ges i lek, är 

det framgångsrikt gällande barnens samvaro i gruppen. Enligt Läroplanens och 

Barnkonventionens (SFS 2018:1197; UNICEF, 2009) intentioner ska barnen ges 

förutsättningar för både egeninitierad lek och lek som arbetslaget introducerar. Pedagoger 

ska genom aktiv närvaro stödja kommunikation mellan barn och bedriva förebyggande 

konflikthantering. Förutsättningar för att leken ska fortgå är att harmonin i leken bevaras, 

vilket sällan är ett problem när barnen leker ensamma till skillnad från när fler barn deltar 

i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003; Öhman, 2019).  

Utbildningen i förskolan ska enligt Skollagen (SFS 2010:800) vila på vetenskaplig grund 

där forskning ger ökade insikter om den egna undervisningskvaliteten och bidra till att 

utveckla den. Skolforskningsinstitutet (2019) forskningsbaserade översikt sätter ord på 

det förskollärare redan gör. Bakgrunden till översikten är att förskollärare har behov av 

kunskap om lekens roll i undervisningen och hur de kan bidra till goda förutsättningar för 

barnens lek. Skolforskningsinstitutet identifierade ovanstående kunskapsbehov vid möten 

med verksamma inom förskolan, forskare, centrala aktörer och myndigheter. 

Inledningsvis genomfördes en förstudie där Skolforskningsinstitutets interna 

projektgrupp tog del av relevant forskning och utvärdering. Översikten inriktades senare 

mer specifikt mot stöd och stimulans av barns sociala förmågor genom lek, då forskning 

visar att yngre barns utveckling och lärande är beroende av relationer och sammanhang. 

I förskolan utvecklas barnens mänskliga och sociala egenskaper, förmågor som vilar på 
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samhällets grundläggande värden samt hur man relaterar till sina medmänniskor och 

omgivning. För barn sker detta framför allt i lek och genom kommunikation med andra 

barn och med vuxna (Riddersporre & Bruce, 2016; Skolforskningsinstitutet, 2019).  

Min erfarenhet är att pedagoger ofta signalerar att svårigheter uppstår i barns lek och 

samspel.  Exempelvis: ”det här barnet håller på att glida oss ur händerna” eller ”Flera 

barn i gruppen springer omkring från aktivitet till aktivitet”. Hur skulle pedagogerna 

kunna agera för att stödja det enskilda barnet eller gruppen? Att som pedagog se 

betydelsen av eget handlande i relation till barns lek kan ses som en krokig väg vilket jag 

är nyfiken på i ett för mig intressant och angeläget område som specialpedagog. 

1.1. Förskolans värdegrund och styrdokument 

Nedan följer nedslag i några av de styrdokument som styr förskolans utbildning och 

intentioner; Förskolans Läroplan (Skolverket, 2018), Skollagen (SFS 2010:800) och 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) som sedan 1 

januari 2020 är lag i Sverige (SFS 2018:1197; UNICEF, 2009).  

1.1.1. Barnkonventionen, skollagen och förskolans läroplan 

Många länder har gjort barnkonventionen till lag och i Sverige är barnkonventionen lag 

sedan den 1 januari 2020. I Barnkonventionen (SFS 2018:1197; UNICEF, 2009) nämns 

lek som en rättighet för alla barns hälsa och välbefinnande. Läroplanen (Skolverket, 2018) 

poängterar att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Förskolan ska 

spegla de värden som uttrycks i Barnkonventionen. Det innebär att utbildningen ska utgå 

från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande 

och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Det perspektivet löper som en röd 

tråd genom hela läroplanen. Att pedagoger som arbetar med barn får lära sig om barnets 

rättigheter är något som skrivs i Barnkonventionen och ska vara en del av förskolans 

undervisning (SFS 2018:1197; UNICEF, 2009).  

I förskolans reviderade Läroplan (Skolverket, 2018), vilken trädde i kraft den 1 juli 2019, 

betonas lekens betydelse för att utmana och stimulera barns sociala förmågor, där 

förskollärarens ansvar är att möjligheten ges. Det är ett teamarbete att agera, det vill säga 

arbetslagets gemensamma uppdrag, att erbjuda varje barn en trygg omsorg samt främja 

barns utveckling och lärande. Rektorer har det yttersta ansvaret att goda förutsättningar 

skapas samt att undervisningen i förskolan vilar på en vetenskaplig grund (SFS 
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2010:800). Alla barn i förskolan ska uppmärksammas och särskilt barn som av olika 

anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en 

utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån 

sina egna behov och förutsättningar (SFS 2010:800; Skolverket, 2018). 

1.2. Problemområde 

Öhman (2019) uttrycker att det kan finnas olika orsaker till barns svårigheter att leka. Det 

är en viktig utmaning för pedagoger att söka kunskaper kring och se som en livsavgörande 

faktor för barnen i det livslånga lärandet. Hon lyfter att fokus idag riktas mer mot barns 

kompetens och agens vilket hon menar kan göra att allas inneboende behov av 

samhörighet och barnets sårbarhet ibland glöms bort. Barn som inte får det stöd de 

behöver riskerar att lättare hamna i utanförskap och exkludering. Tidiga insatser är viktiga 

där pedagoger får förutsättningar för att utveckla sitt kunnande och sina strategier för 

barnens skull, vilket kan leda till att pedagogen lär känna och förstå gruppen barn bättre. 

Det specialpedagogiska verksamhetsfältet har som mål att möta behoven hos alla barn 

och ska ses som ett lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.  Specialpedagogen 

ska exempelvis i sin profession vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda (SFS 2011:688; SFS 

2017:1111).  

En förskola med hög kvalitet kännetecknas enligt Skolinspektionen (2018) av att det finns 

genomtänkta rutiner för specialpedagogens uppdrag.  Skolans elevhälsa ska enligt skollag 

(SFS 2010:800) innefatta specialpedagogisk kompetens, men i förskola är det upp till 

varje rektor att avgöra om den kompetensen ska finnas. I examensordning för 

specialpedagoger (SFS 2011:688) syns det som bör innefatta det specialpedagogiska 

uppdraget, men det är alltid rektors visioner om utbildningen i förskolan som styr hur 

uppdraget utformas. När verksamheten systematiskt följs upp synliggörs 

utvecklingsbehov på olika nivåer; organisation, grupp och individ. Rektorer behöver ge 

förskollärare förutsättningar att genomföra uppdraget vilket innefattas av bland annat 

relevant kompetensutveckling och stöd i form av exempelvis handledning. 

Skolinspektionen (2017a) beskriver att en tydlig och väl implementerad arbetsgång och 
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rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd har betydelse för kvaliteten i 

förskolans arbete. Det ses dessutom som viktigt av personalen att få det stödet. 

Sökresultatet i Skolforskningsinstitutet översikt (2019) visar på att forskningsstudier som 

beskriver och visar på förskollärares handlingar är förhållandevis få vilket gör det 

intressant att undersöka vidare. Översikten visar också på förskollärares behov av mer 

kunskap och att lära mer om lek, förhållningssätt, arbetssätt och metoder som stöttar barn 

till en ingång i lek och samspel. Sammantaget har detta bidragit till att jag är nyfiken på 

hur några rektorer, specialpedagoger och förskollärare beskriver hur förskollärares 

handlingar kan stödja barn i lek. Rektorer ska skapa grundläggande förutsättningarna för 

förskollärare att genomföra sitt uppdrag, förskollärare har det pedagogiska ansvaret i 

arbetslaget och hur tänker specialpedagogerna kring förskollärares handlande och sin 

roll? Specialpedagogen ska enligt examensordningen (SFS 2011:688; SFS 2017:1111) 

samverka med pedagoger samt arbeta främjande och förebyggande. Problemområdet rör 

därmed hur de olika professionerna ser på den specialpedagogiska rollen? 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att utifrån några rektorer, specialpedagoger och förskollärares 

tankar ge en bild av hur lek kan förstås och vilken form av handlande de beskriver att en 

sådan förståelse av lek generar. Mot bakgrund av syftet formuleras följande 

forskningsfrågor: 

• Vilka uppfattningar framkommer om betydelsen av lek i undervisningen? 

• På vilka sätt beskrivs det att förskollärare kan stödja barn i lek och specifikt de 

barn som är i behov av särskilt stöd i relation till lek?  

• Hur beskrivs den specialpedagogiska rollen i förhållande till förskollärares 

handlande och i relation till barn i behov av särskilt stöd i lek? 
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2. Centrala begrepp 

2.1. Lek 

I den här studien definieras lek enligt Läroplanens (Skolverket, 2018) och 

Barnkonventionens (SFS 2018:1197; UNICEF, 2009) framskrivningar av lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande. Det innefattar att leken ska bidra till att ge 

barnet ökad insikt i sociala regler och möjligheter att utveckla sin förmåga till socialt 

samspel med andra. Den vuxne har en viktig roll och innefattas av handlande för att 

främja och skapa förutsättningar för lekens centrala plats i utbildningen. Det ska 

innefattas av lek utifrån barnets intresse som de själva tar initiativ till och lek som vuxna 

initierar med ett bestämt syfte och mål (Skolverket, 2018). 

2.2. Undervisning 

I den här studien definieras undervisning som de målstyrda processer som Skollagen (SFS 

2010:800) beskriver sker under ledning av förskollärare, som genom sitt agerande har ett 

medvetet och avsiktligt syfte för att främja barnens utveckling och lärande. Den 

undervisningen ska enligt Läroplanen (Skolverket, 2018) utgå från ett innehåll som är 

planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. 

2.3. Specialpedagog 

I den här studien definieras den specialpedagogiska rollen utifrån examensordningens 

beskrivning för specialpedagoger. Den innefattas av att specialpedagogen i sin profession 

ska vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, 

vårdnadshavare och andra berörda. Det innebär att specialpedagogen behöver ha en 

förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande 

arbete och i arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Allt med 

målet att kunna möta behoven hos alla barn (SFS 2011:688; SFS 2017:1111). 

2.4. Barn i behov av särskilt stöd 

Det finns ingen entydig definition i lagtext av vad begreppet barn i behov av särskilt stöd 

innefattar, eller vilka förutsättningar som ska finnas för att särskilt stöd ska ges i förskolan 

enligt skolinspektionen (2017a).  I den här studien definieras barn i behov av särskilt stöd 
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i enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplanens (Skolverket, 2018) intentioner 

kring att alla barn ska ges en likvärdig utbildning. Det innefattar samtliga barn som av 

olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd ska få det utformat 

utifrån sina behov och förutsättningar. Det kan vara ett tillfälligt eller mer varaktigt 

stödbehov.  
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3. Tidigare forskning och litteratur 

I följande avsnitt beskriver jag några forskares syn på lek i förskolans undervisning, 

lekens olika funktioner, att främja lek och lek i relation till barn i behov av särskilt stöd. 

Även relevant litteratur ingår i avsnittet. 

3.1. Lek i förskolans undervisning 

I den här studien står lek i förskolans undervisning i fokus. I två artiklar om lek och 

lärande tar några forskare, (Ogunyemi & Ragpot, 2015; Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2008), sin utgångspunkt i läroplaner både nationellt och internationellt med 

fokus på lek i undervisningen i förhållande till olika teorier kring barns lärande. De två 

artiklarna bygger på resultaten från flera års forskning om barns lärande i förskolan 

relaterad till läroplanen. Båda artiklarna behandlar vikten av balans mellan lek och 

lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) belyser skillnader i sin 

artikel, där olika läroplaner för barn i förskoleåldern har olika sätt att presentera mål. Det 

vanligaste sättet att uppfatta mål är att ange vilken kunskap eller vilka färdigheter barn 

ska uppnå. Den svenska läroplanen för förskolan skiljer sig från andra eftersom den 

endast anger mål att sträva mot. Målen för förskoleundervisningen definieras i 

läroplanerna och sätter ramar för hur lärare tänker kring undervisning och lek. Det innebär 

enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) att förskollärarens sätt att 

konstruerar miljön och vilken typ av upplevelser som tillhandahålls är avgörande för 

barns lärande. Läroplanen måste levas av förskolläraren vilket innebär att se 

möjligheterna överallt i förskolans miljö där barn deltar i meningsskapande processer. 

Det innefattas av att förskolläraren har kunskap om barns utveckling i allmänhet och det 

enskilda barnet. Det kan vara kunskaper kring barnets familj, dagliga upplevelser, 

intressen samt att läraren anstränger sig för att lyssna på, observera barnet, intar barnets 

perspektiv och visar respekt för varje barns upplevelser, kunskap och kompetens 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008).  

Flera av pedagogikens klassiker som Montessori, Dewey, Piaget och Vygotskij nämns i 

de två artiklarna och i Wetsos avhandling (2006). Pihlgren (2017) uttrycker att dagens 

förskola har förskollärare som influerats av mognadsteori, samspelsteori och behaviorism 

som innefattas i pedagogikens klassikers syn på lärande. I ett arbetslag kan därför 

samtliga tre teorier vara i fokus. Det kan skapa svårigheter i ett arbetslag om pedagoger 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.hkr.se/author/Samuelsson%2C+Ingrid+Pramling
https://www-tandfonline-com.ezproxy.hkr.se/author/Carlsson%2C+Maj+Asplund
https://www-tandfonline-com.ezproxy.hkr.se/author/Carlsson%2C+Maj+Asplund
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inte är medvetna om de olika teoriernas betydelse och diskuterar innebörden av dem. 

Strandberg (2006) menar att förskolans läroplan uppmuntrar till att tänka och arbeta i 

Vygotskijs anda där barn lär av varandra och olika kompetenser i arbetslaget och annan 

expertis tas tillvara. 

Pihlgren (2017) beskriver att undervisning innebär en balansgång mellan 

ämneskunnande, välplanerade aktiviteter, att skapa goda relationer och social trygghet i 

gruppen samt utvärdera och analysera resultat. Skolinspektionens (2016) granskning 

visar att pedagoger har tendens att prioritera omsorgsmålen och skapa lugna, harmoniska 

och konfliktfria miljöer framför undervisningsmålen. Förberedelsearbetet har avgörande 

betydelse för undervisningens kvalitet och de didaktiska val som görs. Skollagen ställer 

höga krav på den didaktik som ska användas vilken ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (SFS 2010:800).  

Begreppet undervisning för lätt tankarna till lärare som står framför elever och undervisar. 

I lagstiftningen menas undervisning som målstyrda processer som syftar till att någon lär 

sig och utvecklas (SFS:800). Undervisning är därmed en aktivitet där förskolläraren har 

en idé om vad lärandemålet är. Det kan exempelvis handla om att initiera en lek där syftet 

är att utveckla samarbete och social kompetens. Doverborg, Pramling och Pramling 

Samuelsson (2013) menar att undervisning innebär att två eller flera personer, exempelvis 

förskollärare och barn, delar sin uppmärksamhet på ett undervisningsobjekt. Pihlgren 

(2017) uttrycker att undervisningsbegreppet har lett till en starkare relation till skolan. 

Det har väckt farhågor att förskolans undervisning ska leda till en skolifiering, där vuxna 

leder barnen snarare än att barnen utforskar och leker sig till lärande. Med det menas inte 

att en form av låt-gå-undervisning ska ske där pedagogiska intentioner och 

kunskapsinnehåll saknas. Exempelvis kan barn lämnas ensamma i sitt lärande vid fri lek.  

Beskrivningar som då kan uttalas är att barn lär sig så mycket i leken eller i leken övar 

barnen turtagning. Frågan är vilket lärande som sker mellan barnen utan vuxennärvaro. 

Skolinspektionen (2017b) visar att vid fri lek, där vuxna inte vägleder, befästes även 

traditionella könsroller. Enligt Läroplanen (Skolverket, 2018) ska förskolan motverka 

dem och främja olika val. Att som förskollärare fundera kring vilken undervisningsmiljö 

arbetslaget oftast skapar i sin undervisning utifrån olika perspektiv är därför viktigt att 

lyfta. Resultatet i Skolforskningsinstitutets översikt (2019) visar att när förskolläraren 

medvetet bestämmer sig, för att stödja och stimulera barnens lärande och utveckling i en 
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viss riktning, bedrivs undervisning och pedagogiskt ledarskap. Ledarskapet handlar om 

att leda processer där inte enbart genomförandet tillsammans med barnen är det viktiga. 

Utan beskrivs som en kedja av handlingar som sker om och om igen; planera, förbereda, 

introducera, genomföra, observera och reflektera för att syfta till undervisning och 

målstyrda processer (Sheridan & Williams, 2018; Skolforskningsinstitutet, 2019). 

3.2. Forskning om lekens olika funktioner 

Ett fokus i forskningen rör lekens olika funktioner (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

Exempelvis har Winnicott (2003), en engelsk psykoanalytiker och barnläkare, utfört 

studier med utgångspunkt från ett psykoanalytiskt tänkande. Utifrån ett sådant tänkande 

fyller leken en funktion att bidra till barnets utveckling och hälsa. Det kan för barnet leda 

vidare till ökad kommunikation med sig själv, med andra samt vidare till ökat samspel i 

gruppsammanhang. I mötet med barn och vårdnadshavare skrev Winnicott ner det han 

såg som framgångsrikt vid psykoterapin. Exempelvis skeende där två lekområden 

sammanfaller, terapeutens och barnets. Han uttryckte att om terapeuten inte kan leka är 

terapeuten inte lämplig för detta arbete.  Skälet till lekens betydelse är enligt honom att 

det var där barnet blev kreativt. Där leken är barnets språk och uttryckssätt innan det 

verbala språket. Följden blev då att om inte barnet kunde leka måste terapeutens första 

uppgift vara att föra barnet till ett tillstånd att kunna leka. Winnicott uttryckte att 

konsekvenserna av att inte kunna leka kunde medföra att barnet fastnade i ett hämmat 

eller tvingande beteende. Han såg leken som en grund för människan att bära med sig i 

livet och använda som en självläkande kraft. 

Wetso (2006) lyfter begreppet lekterapi, men har i sitt forskningsarbete inte utgått från 

att använda leken som ett terapeutiskt medel utan har ett fokus där hon initierar begreppet 

lekprocess. Med lekprocess menar hon att pedagogen utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

och en tro på barnets förutsättningar genom ett vuxenstöd aktiverar en lärandeprocess. 

Lekens funktion blir därmed att barnet med en känd pedagog får stöd av den vuxne som 

har ett medlärande förhållningssätt under lek med barnet. Den vuxne svarar aktivt på 

dialog och samspel med barnet där en direkt input av nya ord, symboliska handlingar och 

teman kan tillföras. Dessa handlingar från pedagogen menar Wetso ska bidra till och rusta 

barnet för ett mer aktivt deltagande i andra vardagliga aktiviteter. 
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Knutsdotter Olofsson (2003), en av våra främsta lekforskare i Sverige, har sedan slutet 

av 80-talet forskat om lek och dess betydelse för barnets utveckling. I hennes forskning 

framträder lekens funktion som en grundläggande förmåga för att barnet senare ska finna 

lusten att lära och utforska. Hennes uppfattning är att barn måste ges förutsättningar att 

lära sig leka. Från de första lekarna där man lär barnet att skoja och låtsas som exempelvis 

tittutlek och lek på skötbordet. Hon beskriver att vuxna där förmedlar med ansiktsuttryck, 

ögon och röstläge att det här är lek och inte på riktigt. Ett sådant förhållningssätt beskriver 

hon som grundläggande för och inbjudan till lusten att leka och lära. Under sina år som 

forskare har Knutsdotter Olofsson förespråkat den fria lekens pedagogik där pedagoger 

ska ge den fria leken mer utrymmet genom långa ostörda lekpass. Det innefattas av att 

pedagogerna finns med som lekkamrater eller som nyfikna intresserade vuxna som kan 

förklara och hjälpa till att lösa problem som kan uppstå. Knutsdotter Olofsson påtalar 

vikten av trygghet som en grund för att kunna gå in i lekens fantasivärld och är ett 

vuxenansvar. Om barn lämnas ensamma att leka tillsammans med andra barn kan 

harmonin störas av maktkamp, ojämlikhet, kränkningar som översitteri både verbalt och 

genom utfrysning (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Shin och Patryka (2017) studie som ingår i Skolforskningsinstitutets översikt (2019) visar 

på det som Knutsdotter Olofsson (2003) menar ger de grundläggande förutsättningar för 

barnen att lära sig leka. I två leksituationerna beskrivs att yngre barn med en förskollärare 

närvarande är engagerade i en tittutlek med en kartong. Barnen har tidigare visat intresse 

för kartongen och lekt olika lekar med den. Med utgångspunkt från att de visat det 

intresset är det förskolläraren som tar initiativet till leken. Tre barn sitter i kartongen och 

leken blir till en tittutlek med stora leenden som följd. Barnen är engagerade och tar 

initiativ att gömma sig och komma fram om och om igen. De kommunicerar med 

varandra och med förskolläraren genom leenden, genom att peka på varandra och genom 

sin handling att öppna och stänga locket. En lustfylld lek som lockar till sig fler barn och 

håller på ett tag med stöd av förskollärarens aktiva närvaro. 

3.3. Forskning om främjande handlingar för lek  

Ett annat fokus inom lekforskning handlar om hur vuxna kan främja barns lek. Idén om 

att vuxna ej ska delta i barns lek för att det kan störa, har sin utgångspunkt i 1800-talets 

Fröbeltradition, då tankesättet var att barnen skulle vila från undervisning utan vuxens 

medverkan. Nutida forskare menar att där förskolläraren inte agerar genom att ta hänsyn 
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till barnets perspektiv, behov och intressen i sitt handlande, kan bidra till att leken störs, 

inte kommer igång, avbryts eller att barn exkluderas i leken (Skolforskningsinstitutet, 

2019; Wetso, 2006). Att vuxna ska vara närvarande i barnens lek är något som 

Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller vikten av för att barn exempelvis ska kunna lära 

sig lekkoder för hur de kan ta sig in i lek. 

Wetso (2006) menar att det ibland kan vara nödvändigt att i samverkan med pedagoger 

och vårdnadshavare göra en överenskommelse, en plan, i samråd för att komma vidare. I 

hennes studie om lekprocessen framkommer att sådan samverkan ledde lekprocessen 

vidare. Lekprocessens längd varierade och berodde på bland annat barnets behov, hur 

samverkan mellan barn och vuxen utvecklades och fortlöpte och om överenskomna 

tillfällen kunde genomfördas. I den lekprocess som Wetso beskriver får den vuxne både 

teoretisk och praktisk introduktion och fördjupad kunskap inom exempelvis området 

lekteorier, interaktion, lärande, språk och dokumentation och uppföljning. Introduktionen 

följdes sedan upp i samverkan där alla bidrog till teman och intresseområden som kunde 

vara värdefulla att lyfta. Wetso menar att de fyra aktiviteterna som ingår i hennes studie; 

utbildning av pedagoger, lekprocess med barnen, handledning med pedagoger och samtal 

med vårdnadshavare tillsammans bildar ett undervisningskoncept. En slags triad av 

samverkan som gynnar barnets lärande, där en tillit byggs upp och inger hopp hos de 

samspelande (Wetso, 2006). 

Miljöns betydelse för lek och tillgång till material är en stödjande handling som 

framkommer i flera av de studier som ingår i Skolforskningsinstitutets översikt (2019). 

Ett exempel är Cannings studie (2010) som lyfter betydelsen av en medveten planeringen 

för lek i utomhusmiljö med ett kojbygge i fokus. Den leken har initierats av förskolläraren 

med syfte att ge stöd till barnen i socialt samspel och stärka relationer genom en 

gemensam upplevelse. I studien intar förskolläraren, efter att ha initierat kojbygget, ett 

flexibelt, stödjande och uppmuntrande förhållningssätt vilket ger utrymme för barnen att 

genom förskollärarens stöd komma till en gemensam fantasilek. På så vis menar 

Skolforskningsinstitutet (2019) att förskolläraren skapar förutsättningar för barnens 

sociala samspel i lek som utmanar och engagerar dem. 

Flera forskare i Skolforskningsinstitutets översikt (2019) har studerat pedagogers 

förhållningssätt till lek och deras deltagande i barnens lek.  De innefattar olika former av 

ingripande och strategier för att tillrättavisa, stödja, assistera och delta. Utifrån de studiers 
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resultat har förskollärares handlingar indelats i olika kategorier av 

Skolforskningsinstitutet (Figur 1).  

Figur 1 Förskollärares handlingar indelade i kategorier (Skolforskningsinstitutet, 2019) 

Keung och Keung Cheung (2019) har i sin studie mer tittat på helheten i barnens miljö. 

Samverkan och omgivande faktorer framkommer som möjliga bakomliggande faktorer 

som kan påverka synsättet på lek. Dessa faktorer kan i sin tur påverka hur leken förstås 

och främjas genom vuxnas agerande. För att tydliggöra systemet som innefattar 

betydelsen av olika individers samverkan och kunskaper inom området lek har de använts 

sig av en modifierad bild av Grimmers (2018) holistiska stödmodell (figur 2). 
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Figur 2 En modifierad bild av Grimmers (2018) holistiska stödmodell. 

Resultatet i Skolforskningsinstitutet översikt (2019) visar sammantaget på att 

förskolläraren har en viktig uppgift att utöva ledarskap och medvetet bestämma sig för 

att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor.  

3.4. Lek i relation till barn i behov av särskilt stöd 

Ett tredje tema i tidigare forskning som har relevans för den här studien rör leken i relation 

till barn i behov av särskilt stöd. Enligt Öhman (2019) kan det var svårt för barn, som 

uppfattas som annorlunda eller avvikande, att få tillträde till andra barns lekar och 

spontana samvaro. Hon menar att alla barn har rätt att få hjälp att utvecklas där olikheter 

tolereras med stöd av pedagogers professionella agerande. Det agerandet kan vara att 

pedagogen genom förebildande modell, lekfullt förhållningssätt ger barnen guidning, där 

barns positiva handlingar och värderingar uppmuntras i en inkluderande lärmiljö. Öhman 

lyfter att bakomliggande faktorer som ofta observeras av pedagoger, när barn har 

svårigheter att skapa gemenskap med andra barn, ofta är brister i språk, social kompetens 

och lekförmåga. Sammantaget kan det då bli som en negativ utvecklingscirkel för barnet 

där hon menar att pedagoger behöver vara lyhörda och relationskompetenta för att stötta 

barnen. Att analysera sitt arbete utifrån det som Öhman kallar 1-2-3-principen menar hon 

är ett sätt att kartlägga stödbehov. Den första principen omfattar att utgå från det enskilda 

barnet på en individnivå, det andra att utgå från samspel barn-barn och det tredje att utgå 

från gruppen på en kollektiv nivå. Sammantaget skapar de tre principerna ett slags 
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grundläggande pussel som Öhman (2019) uttrycker behövs för att kunna ge både enskilt 

stöd till barn och stöd till hela barngruppen.  

Skolforskningsinstitutets översikt (2019) innefattar endast ett fåtal studier där barn i 

behov av stöd är mer i fokus. Studierna visar på hur förskollärare använder leken vid 

observationer av enskilda barn och barngrupper för att därefter stödja barnens lek och 

sociala kompetens. Ett exempel är Stanton-Chapman, Kaiser, Vijay och Chapmans studie 

(2008) där fokus riktas mot åtta barn som förskolläraren genom observation bedömt som 

sena i sin språkliga och sociala utveckling. Studien omfattar lekintervention, en begränsad 

insats som görs dagligen under fyra veckor, för de aktuella barnen. Insatsens medvetna 

undervisning är tänkt ska utveckla barnens ordförråd samt deras social förmåga. Studien 

beskriver förskollärarens noggranna upplägg och planering för genomförande där 

lekprogram ingår som: affär, doktor, byggplats, veterinär och frisör. Till varje tema finns 

avsett material och en bok görs med involverade barn kring varje lektema. Berättelserna 

illustrerar görandet och hur materialet används i respektive tema. Exempelvis hur man 

kan leka frisör, hur kam, sax, spegel med mera används. Vid lektillfällena ingår två barn 

och det sker vid tillfällen då de andra barnen har andra aktiviteter. Förskollärarens närvaro 

i studien bygger på ett aktivt närvarande i lekstunden genom att inledningsvis läsa den 

aktuella berättelsen för temat och introducerar de leksaker som ingår. Därefter får barnen 

välja roller och förskolläraren är mindre aktiv, men är med och guidar barnen. Det stöd 

förskolläraren då ger är att benämna och uppmärksamma det som barnen specifikt ska 

träna på i sitt handlande under lekstunden. Det omfattar exempelvis att prata med sin vän, 

lyssna och svara på det vännen säger, använda vännens namn för att få det andra barnets 

uppmärksamhet och turas om i samtalet. Lektillfället avslutas med att förskolläraren leder 

ett samtal kring vad de lekt och om barnen använde någon av de sociala förmågor som 

ingår i lekinterventionen. Exempelvis om barnet använde sin väns namn för att få 

uppmärksamhet. Studiens resultat visar på att barnen genom interventionen fick en 

gemensam bas för att leka rollek och att de utvecklades både språkligt och socialt. En 

slutsats är dock att programmet på fyra veckor är för kort tid för att bestående 

vänskapsrelationer ska hinna utvecklas mellan de deltagande barnen. 

Ytterligare en av få studier som har fokus på lek och barn i behov av stöd samt den 

specialpedagogiska rollen i förskolan är Wetsos (2006) avhandling (se också 3.2). Hon 

menar att det är viktigt att det som hon kallar lekprocessen anpassas efter varje barns 
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behov. Exempelvis att längden på lekstunderna kan variera från 5-10 minuter i 

inledningsskedet av processen till att sen vara upp till 1 timme för en del barn innan 

processen avslutas. Studien innefattar 37 barn i åldrarna 3-12 år där pedagoger och/eller 

föräldrar upplevde att barnen var i eller på gränsen till ett slags socialt utanförskap i 

kombination med en lägre utvecklingsnivå. Ett exempel i Wetsos studie är pedagogers 

upplevelse av de inte når fram till ett barn. Wetso kallar barnet för ”pojken på golvet”. 

Pojken beskrivs av pedagogerna som svår att nå och han deltar inte i gruppens övriga 

aktiviteter. När Wetso observerat pojken ser hon tydlig det pedagogerna beskriver. Det är 

en kamp att få med honom i alla förekommande rutiner på förskolan. En slutsats är att 

många pedagoger och vårdnadshavare ofta ställer sig avvaktande inför att ingripa i lek 

med förhoppning att processen ska komma igång av sig själv. Wetso anser liksom Öhman 

(2019) att periodvis behöver alla barn mer eller mindre stöd och i fall liknande ”pojken 

på golvet” är det absolut nödvändigt. Wetso menar att det pedagoger observerar behöver 

de sedan gå vidare med för att se på vilka handlingar och aktiviteter de behöver förändra 

när tidigare strategier inte räcker till. Wetsos slutsatser utifrån observationer ledde henne 

vidare till den arbetsprocessen hennes studie innefattar med mål att höja kunskapsnivån 

för samtliga personer runt barnet. Den arbetsprocessen leddes av specialpedagog och 

omfattade lekprocess med barnen, handledning med pedagoger, utbildning av pedagoger 

och samtal med föräldrar. Allt för att gemensamt kunna möta barnet på den 

utvecklingsnivå den befann sig och bygga vidare med ett systematiskt arbetssätt. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt. Studien utgår från 

systemteoretiska synsätt som syftar till att beskriva förskolans organisatoriska ramar och 

faktorer som påverkar synsätt och handlande inom de ramarna. Studien tar också stöd i 

valda lekteorier för att synliggöra hur synsätt på lek kan påverka handlande och vilka 

kunskaper som därmed anses viktiga. 

4.1. Systemteoretiskt synsätt 

En systemteoretisk grundsyn handlar inte om att se problemet utifrån individuella 

egenskaper, utan att det skall ses i termer av relationer, kommunikation och samspel med 

andra (Svedberg, 2007). Bronfenbrenners (1979) tolkning av systemteori, ofta benämnd 

ekologisk systemteori, innefattar vikten av individens utveckling i relation till systemet 

som individen ingår i. 

4.1.1. Ekologisk systemteori 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori är en tvärvetenskaplig teori 

som inriktar sig på att individen skall uppfattas utifrån dess totala ekologiska 

sammanhang. System i samhället har då både direkt och indirekt betydelse för individens 

utveckling. Att förstå en individs utveckling måste ses i det sammanhang individen 

befinner sig i – socialt, ekonomiskt och kulturellt. Den utvecklingsekologiska teorin 

beskriver samspelet mellan individen och olika miljöer, det samhälle och den tid den 

befinner sig i. Bronfenbrenners utvecklingsmodell delas upp i fyra system på olika nivåer, 

vilka han kallar mikro-, meso-, exo- och makrosystem (figur 3). Mikrosystemet är den 

närmiljö som omger individen som till exempel föräldrar, syskon och det ömsesidiga 

samspelet mellan familjemedlemmar. Andra mikromiljöer är förskolan där samspelande 

relationer med och mellan barn och vuxna innefattas. Mesosystemet omfattar relationer 

mellan flera mikrosystem som exempelvis relationen mellan familjen och förskolan. 

Exosystemet gäller situationer där individen sällan eller aldrig befinner sig men ändå 

indirekt kan påverka individen. Det kan vara vårdnadshavares arbete eller annan 

sysselsättning, hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisationer. Makrosystemet 

handlar om de generella dragen i samhället individen lever i. Det sociala, ekonomiska, 

kulturella och politiska system som reglerar lagar och regler, men även de existerande  
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ideologier, vanor, normer och värderingar och allmänt vedertagna mönster i samhället.  

Figur 3 Egen figur utifrån Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska systemteori. 

Att använda systemteori för att se relationer, roller och individer i förskolan är enligt 

Svedberg (2007) en strävan att beskriva skeende mellan individer, grupp av individer 

eller mellan olika grupper. I ett systemteoretiskt perspektiv ska gruppen ses som ett öppet 

system, där mänskliga problem och skeenden uppstår i samspel med andra. Oftast ingår 

individen i många olika system som påverkar varandra. I förskolan finns många faktorer 

som kan påverka enskilda pedagogers handlande, något som det systemteoretiska 

perspektivet tar hänsyn till. Svedberg (2007) anser att systemteorin är att undersöka 

samspelet mellan helheten och delar, det vill säga samspelet mellan organisation, grupp 

och individ i relation till eget agerande på olika nivåer i systemet. Även Gjems (1997) 

beskriver hur människor i ett socialt system, exempelvis förskolan, måste ses ur ett 

helhetsperspektiv där olika delar påverkar varandra. Vidare menar Gjems att systemteorin 

utgår från ett cirkulärt tänkande och inte linjärt. Det cirkulära hänger ihop med helheten 

och innebär ett här-och-nu-tänkande. Cirkuläriteten innebär att allt, exempelvis 

människor och händelser, ingår som element i en ömsesidig påverkansprocess. Gjems 

påtalar att kunskaper enligt ett systemteoretiskt synsätt är knutna till det förgångna. I 

förhållande till organisatoriska ramar, kollegor, barn och föräldrar vi jobbar med här-och-

nu, blir de kunskaperna och erfarenheterna funktionella menar hon. Exempelvis kan 

Generella drag i samhället som individen lever i; 

sociala, ekonomiska, kulturella, politiska system, 

skolsystemets organisation samt normer och 

värderingar, ideologier och vanor 

 

 

 

 
Individ 

Makronivå: Generella drag i samhället som individen lever i: 

sociala, ekonomiska, kulturella, politiska system, skolsystemets 

organisation samt normer och värderingar, ideologier och vanor 

Exonivå: Vårdnadshavares arbete/annan sysselsättning, hälso- 

och sjukvård, socialtjänst, grannar, släkt etcetera 

Mesonivå: Relationer mellan individens närmiljöer 

Mikronivå: Individens fysiska närmiljö; familj, 

förskola/skola, kamrater etcetera 
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kollegor som arbetat länge tillsammans inte utgå ifrån att kollegan är samma person som 

året innan. Nya erfarenheter och upplevelser påverkar och sätts i relation till varje persons 

handlande. Här-och-nu-perspektivet innebär en ständig utgångspunkt för vidare 

utveckling och för handling i rådande situation eller problemområde (Gjems, 1997).  

4.2. Lekteori 

Den pedagogiska grundsynen förskollärare har med sig påverkar agerandet och hur man 

förhåller sig till lek och tar sin utgångspunkt i bland annat lekteorier (Jensen, 2013; 

Pihlgren, 2017). Med utgångspunkt i mitt problemområde där Skolforskningsinstitutets 

(2019) översikt visar på förskollärares behov av mer kunskap om lek, förhållningssätt, 

arbetssätt och metoder som stöttar barn till samspel genom lek blir lekteorier väsentliga. 

Jag har valt tre olika synsätt; den kommunikationsteoretiska som visar hur barn meddelar 

sig med varandra när de leker, den sociologiska som granskar samspelet i leken samt det 

kulturella som undersöker hur olika miljöer påverkar barnens lek. Varje synsätt kan bidra 

med en pusselbit till helheten där forskning kring lek kan belysa olika delar och ses som 

sanna beroende på vilken ingång man har (Jensen, 2013).   

4.2.1. Kommunikationsteoretiskt synsätt på lek 

Bateson (2000) utgår från en kommunikationsteoretisk syn på lek vilket innefattar 

begreppen text och kontext. Text beskriver Bateson som det man säger eller gör medan 

kontext är sammanhanget i det som sägs eller görs. Kommunikationen om kontexten är 

de leksignaler som kommunicerar att det är lek och gränsen mellan fantasi och verklighet 

utgör lekramen. Bateson nämner att olika sociala roller lärs i leken, men framhållet att 

det viktigaste lärandet i leken är att man lär sig att ord och handling inte alltid hänger 

ihop, utan beror på i vilket sammanhang det sker. 

Ett annat begrepp är metakommunikation, något som Bateson (2000) menade är det 

viktigaste barn kan lära sig genom lek. Metakommunikation är de undermedvetna 

signaler som barn skickar ut till andra för att de ska förstå hur det som sägs ska tolkas. 

Knutsdotter Olofsson (2003) använder begreppen leksignal och lekram på motsvarande 

sätt som Bateson (2000). Hon lyfter vikten av att barn lär sig förstå leksignaler där det 

som är lek inte är på riktigt. Hon menar att barn som förstår varandras leksignaler kan 

röra sig fritt mellan den verkliga världen och lekens värld. Hon formulerar tre sociala 

lekregler som är en grund för om barnen kan leka eller ej. Den första regeln rör 
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samförstånd, att deltagarna är överens kring vad de vill leka, om de vill leka samt att det 

är fritt att lämna leken när man vill. Den andra regeln rör ömsesidighet, att deltagarna har 

förmåga att anpassa sig efter varandra i ett ömsesidigt samspel. Den tredje regeln rör 

turtagning, att deltagarna har förmåga att turas om att bidra och bestämma i leken. 

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att lek och social kompetens går hand i hand, där 

social kompetens behövs för att leka samt att lek kan leda till ökad social kompetens. Hon 

menar att alla barn har förutsättningar att leka redan från födseln, men vuxna måste locka 

fram leken och barnen behöver lära sig förstå leksignaler. Med detta avses att de vuxna 

har en central roll. Det är de vuxna som har tålamodet och känsligheten att kunna 

tillfredsställa och utveckla barnets behov av lek (Jensen, 2013). Knutsdotter Olofsson 

(2003) uttrycker att grunden för att leka läggs vid tidig ålder. Trygghet och ostördhet är 

något som är väldigt viktigt för att leken ska frodas och ett lärande ska ske. Det kan vara 

allt från att bearbeta känslomässiga upplevelser till att skaffa sig och tillgodogöra sig olika 

kunskaper. Hon påpekar också att leken är ett sätt att utveckla sina språkkunskaper och 

sociala förmåga. Sammantaget utmärks det kommunikationsteoretiska synsättet av olika 

aspekter på kommunikation i leken där kommunikationen ses dom det viktigaste (Jensen, 

2013).  

4.2.2. Sociologiskt och kulturellt synsätt på lek 

Jensen (2013) beskriver att forskare inom den sociologiska och kulturella synsätt tittar 

mer på hur samhället påverkar barnens lek. Socioekonomisk bakgrund och syn på lek 

som är rådande i den kultur barnen har sina erfarenheter i påverkar och ger konsekvenser 

för lekandet. Jensen menar att forskare inom dessa traditioner framhåller att de synsätten 

att se på lek är mer aktuella och framträdande i vår tid. Fokus ligger på samspel, grupper 

och kamrater och barndomen där leken anses påverkas av samhällets skiktningar. Löfdahl 

(2007) som är en forskare som nämns i sammanhanget menar att kamratkulturen ofta 

utgör ramen för barnens lekar. I kamratkulturer är relationer grunden, där lekarna ofta 

utformas utifrån gemensamma intressen som exempelvis digitala spel eller TV-program. 

Leken kan där ses som en ventil för bearbetning av informationsflödet. I leken söker sig 

barn till platser där vuxna eller andra barn inte kan störa. De vill ha kontroll på sin egen 

lek och barnens olika status i gruppen ger olika inflytande i leken.  Lekens baksidor blir 

då att barn kan fastna i lågstatusroller. Löfdahl menar att vissa barn, oavsett vilken lek de 

deltar i, får roller som har en liten betydelse och därigenom ett lågt inflytande över leken 
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och dess handlingar. Följden av lek inom dessa synsätt menar Jensen (2013) är att den 

kan bidra till är att identiteten eller identiteter prövas och formas för framtiden. Han 

beskriver även att vuxnas handlande kan skiljas åt inom olika kulturer vilket kan avgöra 

om lek uppmuntras eller begränsas. 

Det finns enligt Jensen (2013) många olika sätt att se på lek. Valda synsätts centrala 

begrepp omfattas av relationers betydelse där vuxnas agerande bör vara viktigt samt att 

förutsättningar skapas för lek, men att andra synsätt även ser att vuxnas handlande kan 

begränsa leken. Synsätten är tänkta att bidra med olika sätt att se på leken samt hur olika 

faktorer i närmiljön kan påverka hur barn leker. 
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5. Metodbeskrivning 

I följande avsnitt beskriver jag vilka metoder jag använt mig av vid datainsamlingen till 

denna studie. Jag har använt mig av både kvantitativ och kvalitativ metod genom att jag 

genomfört en digital enkät i Google formulär samt fokusgrupper. Jag har dock haft en 

kvalitativ ansats genom att jag liksom Stukát (2011) beskriver har använt öppna frågor 

och tolkat och analyserat svaren. 

5.1. Enkät 

Stukát (2011) beskriver att det finns en mängd olika typer av enkäter. Om forskaren har 

en stor grupp informanter behövs en strukturerad form användas för att inte materialet 

ska bli för övermäktigt att bearbeta och analysera. Med en mindre grupp finns möjligheten 

till en mer ostrukturerad enkät med fler öppna frågor där informanten kan uttrycka sig 

fritt och beskrivande. En farhåga är att svaren inte blir så fylliga om inte informanterna 

är tillräckligt starkt motiverade att svara och är vana vid att uttrycka sig skriftligt. Om 

man däremot får långa fylliga svar kan bearbetningen av enkäten kräva mycket tid och 

arbete. 

För att få med några rektorers tankar för att uppfylla min studies syfte valde jag att 

kombinera mina fokusgrupper med en digital enkät i Googleformulär. Bryman (2018) 

beskriver fördelar och nackdelar med en digital enkät jämfört med en postenkät eller en 

enkät som delas ut på plats. Fördelar med en digital enkät är exempelvis kostnad, 

möjligheten till snabb respons, attraktivare format och att sammanställningen kan ske 

automatiskt. Det innebär tidsbesparing för forskaren att inte behöva lägga tid på 

bearbetning. Vid digitala enkäter finns möjligheten att göra frågorna obligatoriska. En 

annan fördel är att digitala enkäter tenderar ge bättre respons på öppna frågor då fler 

känner sig bekväma med att skriva digitalt. Fördelar med enkät generellt är att forskaren 

slipper den effekt av påverkan som kan ske vid intervjutillfällen och kan nå fler. Samtidigt 

finns risk för stort bortfall och att forskaren inte kan påverka och kontrollera att frågorna 

uppfattas korrekt. Före utskickandet av en enkät är det viktigt att låta någon kritisk person 

granska enkäten innan den går ut till informanterna (Bryman, 2018; Stukát, 2011).  
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5.2. Fokusgruppintervju 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) anser att fokusgruppintervju och 

fokusgruppdiskussion ofta används som synonym till fokusgruppmetod. De förtydligar 

vikten av att skilja på begreppen, då begreppet fokusgruppintervju lätt för tankarna till att 

forskarna intervjuar deltagarna för att få svar på ett antal frågor. Fokusgruppdiskussion 

menar de fokuserar mer på det centrala i metoden, interaktionen mellan deltagarna. 

Fokusgrupper syftar till att utbyta erfarenheter där det kollektiva framhävs. Individuella 

erfarenheter kan bli tydliga men är ej i fokus. De menar vidare att all förståelse grundar 

sig i kunskapen som växer fram under diskussionen. Det innefattas av att människorna i 

gruppen interagerar med varandra, har en gemensam och delad erfarenhet och ett 

tillåtande klimat där medvetenhet skapas. Det kan då generera fokusgruppens syfte, att 

stimulera ett samspel mellan gruppens deltagare, för att få fram så många åsikter som 

möjligt i forskningsämnet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Wibeck (2010) uttrycker att fokusgrupper kan beskrivas som en typ av gruppintervju och 

anses vara en bra metod då forskaren har begränsat med tid. Forskaren kan då samla in 

mycket data på kort tid, och en lyckad fokusgruppintervju ger då ett dynamiskt underlag 

för analys. Fokusgruppsintervjuer kan ses som en snäll forskningsmetod eftersom 

forskarens roll, eller begreppet moderator som Wibeck använder, kan vara mindre 

styrande över gruppdeltagarna och på så sätt sker diskussionen på deras villkor. Därför 

skiljer sig dessa från en vanlig gruppintervju, genom att det handlar om att samla in data 

genom gruppinteraktion (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Wibeck, 2010).  

Wibeck (2010) utgår från Morgans (1996) definition av fokusgrupper.  Morgan beskriver 

det som en metod där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts 

av forskaren. Wibeck skiljer på att fokusgruppen kan vara en gruppdiskussion som kan 

vara strukturerad eller mindre strukturerad. Det gör att moderatorn i sin roll kan förhålla 

sig olika beroende på om forskaren väljer en mer strukturerad form eller en mindre 

strukturerad. Det finns både för- och nackdelar med båda alternativen. Strukturerade 

fokusgrupper ger moderatorn möjlighet att styra upp diskussionen. Wibeck anser att det 

ena inte behöver utesluta det andra och att ett mellanläge alltid finns. Som forskare 

behöver man ta i beaktande hur den egna rollen påverkar gruppens föreställningar och 

förståelse i diskussionerna. Det utmärkande för en fokusgrupp är att mötet har ett bestämt 

fokus.  Det innebär att diskussionen utgår från erfarenheter som deltagarna har liknande 
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kännedom och kunskap om. Det kan vara bra att ha en frågeguide vid båda formerna för 

att som moderator leda diskussionerna vidare (Wibeck, 2010). 

Ett övervägande i den här studien har rört hur många grupper som är möjliga att 

organisera inom ramen för en studentuppsats. Bryman (2018) menar att man som student 

måste låta sig nöjas med ett mindre antal grupper i det utrymme som ges. Han har tittat 

på undersökningar där antal grupper varit allt från 9 till 52 och antal deltagare i varje 

grupp varierat från 3 till 10 deltagare. Bryman (2018) och Wibeck (2010) lyfter att antal 

deltagare kan förändras genom att alla inte dyker upp och rekommenderar en strategi där 

fler bjuds in. Stukát (2011) förespråkar ett antal på 3-6 personer och Dahlin-Ivanoff och 

Holmgren (2017) påtalar att en vanlig rekommendation är 6-12 personer, men anser dock 

att ett antal på max 6 personer är lagom.  

5.3. Urval 

5.3.1. Enkät 

Mitt urval för enkäten är en grupp på sammanlagt 19 rektorer och är vad Bryman (2018) 

beskriver ett målinriktat urval.  Det innebär att jag som forskare valt de organisationer 

och personer som jag ser är relevanta i relation till de formulerade forskningsfrågorna. 

De valda rektorerna arbetar i två närliggande områden varav 10 i ena och 9 rektorer i det 

andra området. Den ena gruppen rektorer i denna studie har läst Skolforskningsinstitutets 

systematiska översikt (2019), vilket jag visste när jag gjorde mitt urval. Det var i första 

läget dem jag tänkte skicka min enkät till. Med tanke på att det via enkät kan bli ett stort 

bortfall valde jag att utvidga antalet i min undersökningsgrupp (Bryman, 2018; Stukát, 

2011). 

Urvalet av rektorer och deltagarna i fokusgrupperna hänger ihop genom att förskollärarna 

och specialpedagogerna arbetar i de utvalda rektorernas verksamheter. Kännedomen om 

deras verksamheter underlättade utskick av den digitala enkäten och missivbrev till 

informanterna. 

5.3.2. Fokusgrupper 

Mitt urval representeras av tre grupper som innefattade sammanlagt 31 förskollärare och 

specialpedagoger. Urvalet av deltagare i fokusgrupperna hänger ihop med urvalet av 
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rektorer vilket jag nämnt tidigare under 5.3.1. Det innebär att även urvalet till 

fokusgrupperna är vad Bryman (2018) beskriver som ett målinriktat urval.  

Kännedomen om verksamheterna underlättade kontakt där förfrågan kring 

informanternas eventuella deltagande samt utskick av inbjudan och missivbrev lätt kunde 

skickas via mail. Wibeck (2010) talar för att använda existerande grupper, vilket jag 

gjorde, för att underlätta rekryteringen och därmed undgå dilemmat att deltagarna är 

främlingar för varandra. Det kan betyda en risk för att de som är tystlåtna blir ännu mer 

tystlåtna. Samtidigt finns en risk i grupper som redan känner varandra. Där kan saker tas 

för givna och enskilda individer falla in i en roll de har i den vardagliga interaktionen 

med varandra (Wibeck, 2010). 

5.4. Genomförande 

5.4.1. Enkät 

För att veta om frågeställningarna tolkas på det sätt jag avser kan en kritisk vän eller 

pilotstudie vara av relevans menar både Bryman (2018) och Stukát (2011). Enkäten 

skickades därför inledningsvis till en kritisk vän som är väl insatt i förskolans värld och 

mitt fokus i studien. Det gav mig som forskare feedback och en revidering utifrån 

synpunkter gjordes innan enkäten skickades till informanterna.  

Vid utskick av enkät till informanterna bifogades ett missivbrev med information kring 

studiens syfte. Det skulle enligt Stukát (2011) ha varit en stor fördel om jag som forskare 

även presenterat den informationen vid ett möte för att ytterligare motivera informanterna 

till deltagande och inte enbart genom missivbrev. 

När informationen i missivbrevet till rektorerna (bilaga 1) och frågeställningarna i 

enkäten (bilaga 2) var färdigformulerade skickades de ut digitalt till respektive rektor. 

Enkäten i Googleformulär bifogades som länk tillsammans med missivbrevet. I utskicket 

förtydligades informanternas anonymitet samt att två påminnelserna skulle skickas ut till 

alla. Påminnelserna skickades ut med två veckors mellanrum. I samband med de 

påminnelserna förändrades läget på grund av covid-19.  Jag förstod därmed att 

rektorernas möjligheter att svara minskat betydligt. Bryman (2018) menar att genom att 

skicka ut tre påminnelser med två veckors mellanrum har det en påvisbar effekt på 

svarsprocenten. Vid utskick ett inkom endast 2 svar, efter utskick två inkom ytterligare 2 
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svar och vid den sista påminnelsen inkom inga svar. Sammantaget var det endast 4 som 

svarade av 19, vilket är ett bortfall på ca 80 %. Enkätens svar kan därmed enbart ses som 

en liten del av den empiri som ligger till grund för studiens resultat. 

5.4.2. Fokusgrupper 

För att få kontakt med informanter hörde jag mig för i olika forum, dels via mail, dels via 

kontakt med samordnare för specialpedagoger. Till förskollärare mailade jag ut en 

förfrågan till sammanlagt 20 på förskolor i de verksamheter rektorerna arbetar. Jag fick 

gensvar från totalt 9 vilket landade på 7 förskollärare som jag bestämde tid med för 

genomförande. Vid genomförandet kunde endast 4 förskollärare närvara. Flera visade 

intresse, men det var svårt att hitta en tid som passade. När det gäller grupperna med 

specialpedagoger fick jag kontakt med en samordnare för specialpedagoger som ledde 

vidare till en fokusgrupp på 3 specialpedagoger. De arbetade i samma del av staden i olika 

områden. Den tredje gruppen fick förfrågan via mail och bestod av 11 specialpedagoger 

och arbetade i en annan del av staden i olika områden. När informanterna tackat ja till 

deltagande och tider bestämts skickade jag missivbrev via mail (bilaga 3). Missivbrevet 

innehöll även en samtyckesblankett som informanterna skrev under vid sitt deltagande. 

Information i missivbrevet beskriver tydligt studiens syfte med mera vilket Stukát (2011) 

påtalar som viktigt.  

Varje fokusgrupp träffade jag vid ett tillfälle per grupp. Den första fokusgruppen 

genomfördes med förskollärarna. Jag valde att inte maila ut frågeställningarna till någon 

grupp, utan använde dem som en frågeguide för mig själv för att leda diskussionerna 

vidare (bilaga 4 och 5). Den första gruppens respons gav mig som forskare feedback på 

hur frågeställningarna uppfattades samt vilka frågeställningar som kändes mest relevanta 

att lyfta fram i de två återstående fokusgrupperna. Vid intervjuerna fanns möjlighet att 

förtydliga frågeställningarna utifrån hur jag som forskare avsett hur de ska tolkas 

(Bryman, 2018; Stukát, 2011; Wibeck, 2010). 

5.5. Bearbetning och analys av data 

Mitt tillvägagångssätt att bearbeta och analysera data från både enkät och 

fokusgruppintervjuer har skett på liknande sätt vilket gör att jag valt att här beskriva den 

processen under samma rubrik. Som forskare är det av största vikt att fundera på vilken 

teori som kan belysa problemområdet och kan användas vid analys av data (Fejes & 
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Thornberg, 2019; Nilholm, 2016). Fejes och Thornberg (2019) menar att analysfasen i 

arbetet sker löpande under forskningsprocessen där exempelvis en genomförd intervju 

leder till nya tankar, frågor och idéer om vad forskaren kan fokusera på vid kommande 

tillfällen. Analysen av data ses som central i kvalitativ forskning där forskaren har en 

mycket framträdande roll. Fokusgruppintervjuerna spelades in och transkriberades i 

efterhand. Bryman (2018) påpekar att fördelen med transkriberade ljudinspelningar gör 

det lättare att skapa en bild av och tolka det som framkommer. I min transkribering 

namngav jag vilka professioner som ingick och antal deltagare för att lättare skilja dem 

åt. Eftersom mitt fokus inte var enskilda personers uttalanden namngav jag dem inte. I 

Googleformulär sammanställdes resultatet i dataprogrammet, vilket jag kopierade över 

till ett Worddokument innan utskrift.  

Fejes och Thornberg (2019) ser en fördel i att använda sig av olika steg i analysfasen för 

att tydliggöra tillvägagångssättet. Analysprocessen har skett på följande sätt, av både 

intervjuer och enkät: 

1. Inledningsvis sammanställde jag empirin. Efter sammanställning av empirin 

skrev jag ut den stora textmassan i sin helhet för att skapa översikt över hela 

materialet. 

2. Därefter läste jag igenom materialet för att skapa en helhet inför att urskilja teman.  

3. Vid läsning av materialet urskilde jag 3 olika teman; Lekens betydelse, Stödjande 

handlingar för lek och Specialpedagogens roll. De kodades genom att jag 

markerade uttalanden med färgpennor och färgade flikar.  

4. Avslutningsvis tolkades empirin mot systemteorin och mot 

kommunikationsteoretiskt och sociologiskt och kulturellt synsätt på lek. 

För att skapa en helhet av det som framkommit i empirin har jag i resultatkapitlet valt 

att presenteras resultatet från både enkät och fokusgruppintervju som löpande text 

med citat. Citaten är utvalda för att skapa en narrativ, det vill säga en beskrivande 

berättelse, för att illustrera kopplingar till ett tema eller begrepp (Bryman, 2018).  

5.6. Forskningsetiska överväganden 

Bryman (2018) uttrycker att forskare behöver vara väl insatta i de etiska principer som är 

aktuella i svensk forskning samt vilken roll etiska övervägande spelar i 

samhällsvetenskapliga undersökningar. Han menar vidare att det bara är då forskare kan 
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fatta välgrundade beslut om vad som är bäst och riktigast att göra i en undersökning. I 

min studie har jag tillämpat Vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska principer och 

kommunicerat det både i missivbrev och genom muntlig information till 

fokusgruppdeltagarna (bilaga 1 och 3). Det innebär i min studie att de fyra huvudkraven 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet är uppfyllt genom att 

det i missivbrev och muntligt tydligt framkom det som följer: 

o Informationskravet - genom att deltagaren i studien har informerades om syfte 

kring studien samt att informanterna i fråga kunde avbryta sitt deltagande när de 

ville. 

o Samtyckeskravet – genom att de medverkande själva hade möjlighet att välja och 

ta beslut om att delta eller ej.                 

o Konfidentialitetskravet - genom att inga enskilda individer nämns och ej heller 

vilka enskilda områden eller förskolor som deltar i studien samt att insamlad data 

ej lämnas ut till obehöriga samt förvaras oåtkomligt för utomstående. 

o Nyttjandekravet – genom att behandlad insamlad information endast används i 

min studie som forskningsändamålet är. 

5.7. Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att säkerställa de krav som ställs i forskning menar Fejes och Thornberg (2019) att 

den behöver vara väl genomförd och framställd på ett sätt som ger uttryck för god 

kompetens och hög kvalitet. Det granskas även i en mindre studie som denna är ett 

exempel på. Tillförlitlighet handlar om hur noggrant jag genomfört min studie så andra 

kan lita på den. Genom den arbetsgång där jag i inledningsskedet gjorde ett PM, en 

forskningsplan, som ledde vidare till en forskningsöversikt inom mitt tänkta 

forskningsområde, skapades en grund att arbeta vidare med. Det gav ett underlag för ett 

noggrant och genomtänkt genomförande. Bryman (2018) beskriver att en sådan 

forskningsplan, kan vara en bra förberedelse där en översiktlig bild skapas med relevant 

litteratur inom området, tidigare forskning och studier som ger kännedom inom området. 

Bryman menar vidare att den planen kan vara en utgångspunkt i diskussioner med 

handledare och ett bra sätt att komma igång med sin undersökning och att det skapar 

större möjligheter att studien ses som tillförlitlig. Det säkerställer en högre giltighet vilket 

handlar om hur vi kan vara säkra på att du har undersökt just det du sagt att du ska 

undersöka och inte något annat.  
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Tillförlitligheten prövas också genom kritiska frågor vid opposition där jag som författare 

kommer få redogöra för mina överväganden och metodval samt kunna försvara mitt 

arbete (Fejes & Thornberg, 2019). Mina resultat i denna studie grundar sig på 

informanternas erfarenheter och kunskaper samt deras tolkningar av frågeställningarna 

inom området och hur jag tolkar det som framkommer. Stukát (2011) menar att forskare 

måste fråga sig hur sant och pålitligt resultatet är. Om rätt typ av mätinstrument använts 

för att mäta det som forskaren avser. I mitt fall har jag genom kombinationen av enkät 

och fokusgruppintervjuer velat säkerställa att få med de olika professionernas röster inom 

ramen för mitt examensarbete. Även om övervägande delen informanter utgörs av 

specialpedagoger framkommer alla professioner i resultatet. Oförutsedda händelser 

ställde till det vid insamlandet av empirin gällande rektorernas deltagande vilket bör tas 

med i beaktandet.  
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6. Resultat 

Resultatdelen inleds med en presentation av informanternas uppfattningar och 

erfarenheter under 3 teman: lekens betydelse, stödjande handlingar för lek och 

specialpedagogens roll. Under varje rubrik analyseras resultatet mot lekteori och 

systemteori. 

6.1. Lekens betydelse 

Att leken ses som viktig i förskolans undervisning är något som framkommer från 

samtliga professioner. Samtidigt väcks tankar kring hur mycket utrymme den egentligen 

får i förskolans utbildning. Leken ses ändå som att den alltid pågår i någon form och 

nedanstående citat visar exempel det:  

Jag tänker att det alltid pågår lek någonstans liksom. Man kanske har någon 

planerad aktivitet med ett mindre antal barn, men att de andra är i nån slags lek. 

(Förskollärare) 

Lekgrupper, för barn som kanske har svårt med samspel, turtagning…att man 

har utifrån specifika barn eller så kan det va utifrån specifika grupper där dom 

känner att dom måste jobba med gruppdynamiken och såna saker. 

(Specialpedagog) 

Leken ses här både som en mellanaktivitet där leken är mer fri från vuxna och dels som 

mer planerad och uppstyrd aktivitet, lekgrupper, som är mer riktad till specifika barn eller 

en grupp av barn som exempelvis har svårigheter med samspel och turtagning.  

Andra tankar som framkommer är kring lekens funktion: 

Jag tänker att leken är på något sätt barnets första språk. Alltså från det man föds 

liksom så börjar man leka…det kommer väldigt snabbt. Tittutleken och 

samspelet för små barn bygger ju på lek och jag tror att vi på förskolan skulle 

kunna ta tillvara på det mer. Jag upplever att det ofta är mycket fri lek, fri från 

vuxen och där behöver vi egentligen vara mer aktiva i att vara med i den fria 

leken…jag upplever att många barn inte har leksignaler. (Förskollärare) 

I skogen leker vi mycket, å då har vi som roligast tillsammans som grupp. Då 

skrattar vi massa å man kan busa till det. Bland annat kurragömma i två lag…i 

skogen har vi inte med oss allt det där…att vi ska bygga och prestera i nån form. 

Man har lämnat institutionen, å bara slappnar av i skogsmiljön. (Förskollärare) 

I leken prövar och bearbetar barn händelser och sina upplevelser. (Rektor) 

Leken kan ha en läkande betydelse för barn som far illa, men också vara en 

självklar del i undervisningen och utvecklande i sig. (Rektor) 

Leken betydelse rör flera olika funktioner. Den ses både som ett uttryckssätt som börjar i 

tidig ålder där ”barnet första språk” och samspel sker genom leken. Begreppet fri lek 

nämns i sammanhang med att den då även är fri från vuxna.  Förskollärare uttrycker att 
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de själva behöver vara mer aktiva som att vara med och lära barnen ”leksignaler”. 

Förskollärare anser även att leken måste få vara ”en avkopplande lustfylld stund” där 

kraven på prestation släpps och relationer byggs. En funktion som främst rektorer lyfter 

är att barnet behöver få möjlighet att ”bearbeta händelser och upplevelser” i leken. Ett 

annat behov som barnen kan behöva få tillgodosett är lek utifrån ”en läkande betydelse” 

om barnet på något sätt far illa. 

Vidare framkommer lekens betydelse kopplad till undervisningen i förskolan: 

Jag tycker att leken är både rolig, spännande och utmanande att få vara i, att få 

ett flow i leken. Å det här att få fortsätta leka, få den relationsbyggande, vi 

skrattar tillsammans, vi har roligt tillsammans…det gör ju också att då får man 

ju med sig barnen på ett annat sätt in i projektet. (Förskollärare) 

Ja, man har ju med sig mycket om man har leken…alltså ett lekfullt sätt in i 

olika undervisningssituationer. Eller i andra situationer…det kan vara i 

rutinsituationer också…man kan ju alltid använda sig av leken för att locka in 

barn i att klä på sig sin overall…att man gör det lite lekfullt på något sätt. 

(Förskollärare) 

I samtal kring leken i undervisande sammanhang lyfts vikten av lekens betydelse för 

relationsbyggandet med barnen. Med en förskollärare som är lyhörd och lekfull i sitt 

förhållningssätt, som en grund för att få med barnen på olika sätt i andra undervisande 

aktiviteter som ”projekt” och i återkommande situationer i förskolans vardag.  

Även om lekens betydelse betonas uttrycker förskollärare och specialpedagoger att leken 

inte alltid ses som lika viktig som andra aktiviteter: 

I förskolan så är det så mycket styrd lek och undervisningssituationer som ska 

presteras på papper…vid reflektioner lyfts projektet och leken hamnar vid sidan 

om…undervisning det låter ju som det är allt annat än lek om man bara hör 

begreppet. (Förskollärare)  

Jag tycker det är så fantastiskt att leken har fått en mycket mer tydlig plats i den 

nya läroplanen…det glädjer mig mycket…jag brinner mycket för lek. 

(Förskollärare) 

Leken är jätteviktig och vi i förskolan behöver värna om leken just för att det 

inte ska bli skolifiering av allting…det är jag lite rädd för att det går åt 

skolifieringshållet ibland. (Specialpedagog) 

Jag blev chockad när jag kom tillbaka till förskolan efter att ha jobbat i skolan i 

många år…jag tänkte vad har hänt, så mycket dokumenterande å man skulle 

fotografera allting barnen gjorde. Sen var det stunder dess emellan där barnen 

fick leka och då ofta utomhus. När jag kommer ut och tittar i den roll jag har nu 

så är det lite samma sak. Det är snuttefierat, det är små, små stunder hela tiden 

och barnen hinner så här lagom komma igång med någonting, så ska det städas. 

Då ska det vara samling eller nåt annat som ska hända. (Specialpedagog) 
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Det är jätteviktigt att det lyfts i styrdokumenten å att vi verkligen värnar om 

leken för lärande i förskolan å det är det som vi bygger våran undervisning på 

eller utbildning på. (Specialpedagog) 

Dilemmat och en risk för att förskolans undervisning blir lik skolans och att leken inte 

ses som lika viktig som andra aktiviteter uttrycks som en farhåga. En av 

specialpedagogerna lyfter att det har förändrats över tid där pedagogisk dokumentation 

nämns som något som bidrar till att pedagogerna är mer upptagna av andra sysslor än av 

att vara engagerad i barnens lek. Förskolans rutiner är även något som ses som störande 

för leken där inte leken får utrymme att fortgå.  Det verkar handla om ett slags 

organisatoriskt återkommande mönster där inte tid avsätt till lek och därmed inte ses som 

lika viktig. Samtidigt framkommer ett hopp om att leken som nu lyfts tydligare i 

läroplanen kommer leda till en förändring.  

Rektorer uttrycker att utrymme för leken behöver skapas: 

Leken är en nödvändig del i undervisningen för att barnen att bearbeta och 

utveckla förståelse och förmågor vi vill de ska tillägna sig. Leken ska vara en 

självklar del i förskolan. Utrymme för lek ska vara prioriterad och planerad. 

(Rektor) 

Leken finns med som ett samtalsämne och som en påminnelse om att den är 

viktig, men inte som en utlyft del i det systematiska kvalitetsarbetet som 

exempelvis matematik och språk. Det tänker jag att det skulle kunna ändras i 

min enhet framöver. (Rektor) 

Rektorerna ser leken som en betydande del av förskolans utbildning och beskriver lekens 

roll som en viktig del i undervisningen som ska vara prioriterad. Samtidigt framkommer 

även det som förskollärare och specialpedagoger lyfter att leken till viss del hamnar i 

skymundan framför andra mer ämnesinriktade områden. 

6.1.1. Teoretisk analys 

I intervjuer och enkät framkommer olika aspekter av lekens betydelse. Exempelvis nämns 

leken som en möjlighet till ett lärande av samspel och turtagning samt leksignaler. De 

begreppen beskrivs också inom det kommunikationsteoretiska synsättet på lek. Där ges 

det också innebörden av att om barn förstår varandras leksignaler kan de röra sig fritt 

mellan den verkliga världen och lekens värld. Att begreppen nämns här kan således ses 

som att det kommunikationsteoretiska synsättet är en del av den pedagogiska grundsyn 

som framkommer (Jensen, 2013).  

I resultatet framkommer också betydelsen av vuxnas närvaro. Relationer med vuxna för 

att exempelvis lära sig leksignaler tas upp som viktigt. Att arbeta relationsskapande 
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nämns både som en möjlighet i planerade form som lekgrupper samt som den lustfyllda 

spontana leken. Den spontana leken nämndes av förskollärare som en lustfylld 

relationsskapande lek i skogen, där förskolläraren trots sin delaktighet såg den som 

mindre acceptabel. Den typen av lek kan relateras till det sociologiska synsättet där vikten 

av goda relationer ger barnen möjlighet att på längre sikt skapa goda kamratkulturer samt 

främjar det enskilda barnets identitetsutveckling. De relationerna antas i sin tur skapa en 

möjlighet för förskollärarna att lättare få med sig barnen i andra aktiviteter. Nära 

relationer ses på liknande sätt grundläggande för ett gott samarbete och en god 

kommunikation som kan genera goda konfliktlösningsmöjligheter (Jensen, 2013).  

I resultatet framkommer även att lekens betydelse i förskolans undervisning formas och 

sätts i relation med omgivande faktorer. Exempelvis nämns att leken i relation till andra 

aktiviteter inte ses som lika viktig i undervisande sammanhang och därmed lätt hamnar i 

skymundan för mer ämnesinriktade områden. Samtidigt framkommer att förskolans 

rutiner kan vara störande för leken samt pedagogers andra göromål vilket då innebär att 

leken mer blir en mellanaktivitet. En farhåga är att förskolan genom exempelvis 

dokumentationskrav håller på att bli mer lik skolan som en bakomliggande faktor. Det 

kan relateras till vad som beskrivs inom systemteorin som omgivande påverkansfaktorer 

när styrdokumenten sätter de yttre ramarna samt hur dessa tolkas och beskrivs i den 

dagliga verksamheten. Det framkommer också i resultatet en förhoppning om att leken 

kommer lyftas mer utifrån att läroplanen nu har ett tydligare fokus på lekens värde. 

Rektorer påtalar att leken behöver en mer framträdande roll i det systematiska arbetet och 

kan ses som en vilja till förändring av rådande normer och värderingar inom systemet. 

Om rektorers visioner om verksamhetens innehåll inte lyfter leken på samma sätt som 

andra delar kan det bidra till otydlighet i organisationen kring vad som förväntas och 

värderas högst. Utifrån ett systemteoretiskt synsätt behöver delar lyftas för att se helheten 

som påverkar det handlande och utrymme för handlande som förskollärare och 

specialpedagoger ser som möjligt (Gjems, 1997). 

6.2. Stödjande handlingar för lek 

Stödjande handlingar för lek framkommer som olika delar. Nedanstående citat visar på 

hur förskolläraren vid reflektion lyfter fram olika tillvägagångssätt, en slags kartläggning 

av behov:  
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Vi tog ett aktivt beslut på nån reflektion att vi…dom som är löpare i aktiviteter 

ska vara med i barnens lek för att stötta dom. Vi har sett att det behövs när dom 

blir äldre...alltså att barnen har svårt med leksignaler. Om vi stöttar dem tidigare 

så att dom är lite mer rustade sen…att hitta det här att leka tillsammans. 

(Förskollärare) 

Vi gjorde faktiskt en lista på våra barn nu…vi bara kom på att dom här liksom 

bara vandrar runt och är ej i lek. Det är intressant att se…vad har vi för 

utmaningar i det här med lek och i lärande. För det speglar sig ju in andra 

stunder också…ofta är det samma barn som har svårt att koncentrera sig i 

planerade aktiviteter. (Förskollärare) 

Flera barn har svårt med kontakter med andra barn och hur de ska agera vilket 

blir tydligt när barn leker. Förskolläraren behöver uppmärksamma och stötta 

barnen i det sociala samspelet så att de inte lämnas åt sig själva. (Rektor) 

Leken ses som ett viktigt område där förskollärare utifrån observation kan kartlägga vilka 

stödbehov som finns i gruppen barn och utifrån det planera för åtgärder där förskollärares 

handlande sker från här-och-nu och framåt i ett långsiktigt och förebyggande arbete. Ett 

sätt för förskolläraren att lära känna och förstå gruppen barn bättre där tidigt stöd kan ges 

för att lära barnen ”leksignaler”, vilket ses som grundläggande för att rusta barnen för att 

kunna samspela med andra och lära sig hålla fokus även i andra lärandesituationer.  

Två rektor beskriver två olika stöttade handlingar som kan vara till stöd för barnen:  

Om ett barn vill vara med i lek som pågår mellan några kamrater. Som 

förskollärare kan du då själv gå in i leken tillsammans med det nya barnet eller 

inspirera barnet att ta en ny roll i leken och på så sätt utveckla leken som de 

leker. (Rektor) 

Barn gör ”rätt” om de kan. Alla barn har olika förutsättningar, inte vara så snabb 

med att gå in och bryta, finnas nära till hands för att möjliggöra för en bra 

leksituation. (Rektor) 

Två exempel som konkret belyser vikten av att förskolläraren finns nära och kan läsa av 

situationen för att handlandet bör kunna ske utifrån en medveten hållning. Dels beskrivs 

förskollärarens handlande som lekfullt och som modell för att få med ett barn i leken och 

dels ett handlande som sker utifrån en avvaktande flexibel roll där förskolläraren finns 

nära för att kunna guida barnen i leken vid behov och arbeta med eventuella 

konfliktsituationer som kan uppstå. 

Förskollärarens handlingar innefattar en förståelse kring omgivande faktorers påverkan 

på barnens lek med koppling till förskolans uppdrag: 

Jag tror att vi i vuxenvärlden slukas upp av våra telefoner och våra skärmar så 

att vi missar hela den här biten att faktiskt vara närvarande och då tänker jag att 

förskolan har en ännu viktigare uppgift i att faktiskt leka. Att faktiskt lära den 

här generationen samspel, turtagning…vad det innebär att bara ha en relation. 

(Förskollärare) 
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Barnens lek förändras ju av vårt samhälle. Vad är det barnen har med sig för 

erfarenheter…ja, dom bearbetar ju det som dom har med sig i lek. 

(Specialpedagog) 

Å det kan man ju se i deras lek…dels vad dom får se på TV idag, dom har ju ett 

helt annat utbud. (Specialpedagog) 

Här lyfts vikten av att förskollärarens handlande ses som ett kompensatoriskt uppdrag där 

det omgivande samhällets utveckling och vuxna personers agerande i barnens närmiljö 

har en påverkan på barnens lek och förmåga till lek och samspel. Förskollärare ser då sin 

roll som ett aktivt deltagande i lek som syftar till att ”träna samspel och skapa relationer” 

Barnens eventuella svårigheter till lek ses dels utifrån att barnens fritid innehåller ökad 

skärmtid för både vuxna och barn och att lek där inte ses som viktigt. Annat är att veta 

mer om vilka erfarenheter barnen har med sig hemifrån och vilka typer av barnprogram 

de ser, vilka spel de spelar med mera som bearbetas i leken. Allt för att kunna möta upp 

det som intresserar barnen i leken.  

Utifrån de behov som framkommer agerar förskollärare exempelvis genom att lyfta 

problematiken i arbetslaget och tillföra åtgärder: 

I mitt arbetslag kan vi nog se behovet allihopa, men vi har liksom inte samma 

syn vad jag aktivt kan göra som pedagog. Där är vi inte samsynta liksom…vi 

behöver prata mer om det. (Förskollärare) 

Jag tycker det är ett väldigt bra arbetssätt för att främja leken att man har en 

person som svarar i telefon... allt det där springa runt grejerna och andra faktiskt 

får vara i lek. Nämen stör inte…jag leker…för då visar vi barnen att deras lek 

inte ska bli störd…att den är viktig. (Förskollärare) 

Vi ska prova nu att på morgonen gå in med en mindre grupp barn med en 

pedagog…träna lite lek och samspel… få en mer konstruktiv lek. (Förskollärare)  

I arbetslaget behöver förskolläraren lyfta behovet de ser i sin barngrupp för att komma 

till en slags ”samsynthet” kring hur man som pedagog kan agera, vilket belyser vikten av 

reflektion med kollegor där hela arbetslaget ingår.  

Specialpedagoger beskriver att de ibland exempelvis hör pedagoger säga; 

Har du frågat om du får vara med? Vilket ofta kan leda till nej. (Specialpedagog) 

Här menar specialpedagoger att arbetslag behöver fundera på hur de hjälper barn att 

komma in i leken. Att ställa sig frågor som pedagog om hur och vilka strategier barnen 

behöver för att komma in i lek och är det så att alla barn alltid ska få vara med. För att 

förebygga och komma till en samsyn hur enskilda pedagoger bör agera vid olika 

situationer som uppstår. Att organisera tydligt beskrivs som viktigt för att leken ska få en 

plats i förskolans rutiner och för att lyfta lekens värde. Det innebär att pedagoger intar 
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olika roller som innefattar kringuppgifter i förskolans vardag. Att organisera för 

planerade stunder där lek och samspel ingår är ett exempel på hur förskolläraren medvetet 

möjliggör tillfällen för lärandeprocesser.  

Lekgrupper är ett sätt att organisera lekstunder för enskilda barns behov av stöd som 

sedan kan bidra till att utveckla metoden till att innefatta alla barn: 

Det som har hänt i vårt område är att dom startat upp andra lekgrupper med barn 

som inte har svårigheter. Ville lyfta leken liksom…då blir det mer att alla får ta 

del av det. (Specialpedagog) 

Initiativet med ”lekgrupper” togs från början av specialpedagogen och var riktat enbart 

till barn i behov av stöd, vilket sedan ledde vidare till att förskollärare själva startade upp 

lekgrupper där alla barn deltar. Ett sätt att lyfta lekens betydelsefulla roll för alla barn i 

förskolan genom att skapa fler förutsättningar för lek.  

Stödet som förskollärare ger och vilken roll det innefattar beskrivs på olika sätt: 

Det är på olika sätt i olika situationer i olika lekar…jag tänker också att det beror 

på vilka barn som är med. För vissa barn kanske behöver mer stöd i leken…att 

man måste vara med å verkligen hjälpa dom att leka…å med andra barn kan man 

var mer passiv och kanske observera leken, å tillföra material under tiden. Man 

kan ha olika roller beroende på vilka barn och på vilket sätt leken artar sig eller 

vad man ska säga. (Förskollärare) 

Ja det beror på om den är spontan liksom…men oj jag hittade ett troll när man e 

i skogen eller om man har förberett innan man går iväg att man ska hitta ett troll 

i skogen. (Förskollärare) 

Jag har lättare att vara med i barnens lek mer ute än inne faktiskt. (Förskollärare) 

Ja, det känns som man är mer avslappnad när man är ute. Jag tror man ställer lite 

höga prestationer på sig när man är inne…krav på att man borde…i byggrummet 

utmana barnen att bygga hållfast. (Förskollärare) 

Förskollärarnas handlande och tagande av roller i förhållande till leken beskrivs som 

situationsbundet och bygger på enskilda barns behov, vilka som är med i leken, om 

material behöver tillföras, hur leken utvecklar sig, om den är spontan eller planerad samt 

i vilken miljö leken sker. Förskollärarna upplever att det känns enklare och mer 

avslappnat att leka utomhus och att miljön inne inte är lika stimulerande och inbjudande 

för lek. Inne beskrivs att fokuset ofta blir ett annat än lek och förskollärare upplever ett 

krav på att prestera vid lärandeaktiviteter som exempelvis rör projektarbete och dess 

ämnesinnehåll. I barnens egeninitierade lek exempelvis i byggrummet blir konsekvensen 

då att förskollärare känner krav på sig att tillföra begrepp och utmana barnen i leken, 

exempelvis bygga hållfast, istället för att förskolläraren intar en mer nyfiket, intresserad 

roll hur leken utvecklas och var den tar vägen.  
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Ett fantasifullt handlande beskrivs som en viktig egenskap hos förskollärare när man är 

med barnen och leker: 

Att vara inspiratör till lekar på olika sätt…inte bara för barn som har svårigheter 

bara, utan generellt att det är en del av vårt jobb. Och den här fantasifullheten 

och liksom gå in i leken. Att man kan va lite utklädd och lite tokig å såna saker. 

(Specialpedagog) 

Flera av specialpedagogerna beskriver vikten av att pedagoger som är med i lek vågar 

leka och fantisera, dramatisera, att ge sig hän i leken med barnen, att det är ett tillåtande 

klimat i arbetslaget att få toka sig lite och våga bjuda på sig. Ett sätt att utveckla sitt 

lekande som förskollärare kan då exempelvis vara att medvetet prova på olika roller: 

En observatör, medlekare eller man e en dokumentatör eller så…då fick 

arbetslagen i uppgift att diskutera. Vilken roll är jag mest? Och vilken är jag 

minst? I några arbetslag bestämde de sig för att prova den roll de va minst vilket 

upplevdes som obekvämt för visa…men många missar det där att vara 

medlekaren. Tanken var inte att värdera de olika rollerna som bra eller 

dåliga…bara att diskutera. (Specialpedagog) 

En specialpedagog nämner att de haft en föreläsning kring lek i hens område. Det ledde 

vidare till att några arbetslag sen arbetat vidare med det genom att diskutera utifrån de 

olika roller föreläsaren menade att man har som pedagog i relation till barnens lek. 

Att ha ett spontant tillåtande förhållningssätt till lek i ett arbetslag är ett exempel på en 

väg till lekande: 

Att man vågar stänga dörren sätta sig med kanske två barn och vara där och 

liksom lära lite…hur kan man göra en restauranglek eller nån form av 

affär…eller nånting som blir som ett lekkoncept där hen får träna på att lära 

sig hur man leker. (Specialpedagog) 

Att vara lyhörd som förskollärare framkommer samt att ge barnen möjligheter till lek i 

mindre grupp där acceptans finns i arbetslaget. Våga stänga dörrarna för en lekstund 

tillsammans utan att det egentligen behöver vara så strukturerat som lekgrupperna. 

Flera av specialpedagogerna och även en rektor uttrycker betydelsen av att det finns 

konkret material att tillgå för barnen: 

Jag kan inte fantisera att en kotte är en mugg som jag dricker kaffe ur. Det är 

svårt för mig, jag behöver en mugg liksom för att kunna leka. Jag tycker det har 

blivit lite mer tillåtet nu sen vi började fokusera på leken, att det har kommit lite 

mer konkret material. Å det hjälper leken jättemycket tycker jag. 

(Specialpedagog) 

Ja anser att de (förskollärarna) behöver ha en förståelse för att alla barn inte har 

tillgång till fantasilek och att en kotte aldrig kan bli en köttbulle, utan är just en 

kotte. Det bör finnas material/leksaker som passar/fungerar för alla. (Rektor) 
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Specialpedagogernas upplevelse är att det är mycket material som är ickeföreställande 

man jobbar med på förskolorna idag och alla barn har inte den förmågan att se att en kotte 

kan vara något annat än en kotte. Att alla barn inte har tillgång till att gå in i lekens 

fantasivärld ses då som en viktig kunskap och lyhördhet inför att ha med sig som 

förskollärare. Att skapa möjligheter i organisationen för att få till sig de kunskaper som 

krävs för att möjliggöra en utveckling av förskollärares handlingsutrymme kan ske på 

olika sätt: 

Vi ska ta med oss det här till våran chef att det här också tas på planeringsdagar 

att nån kommer och föreläser om lekens betydelse. (Förskollärare) 

Jag tänker att det är viktigt att förskolläraren kan reflektera med kolleger kring 

arbetet med barnen. Jag tänker även att det behövs avsatt tid som är öronmärkt 

för exempelvis handledning och reflektion med en specialpedagog. Sedan är det 

mitt arbete som rektor att se över behovet i verksamheten och skapa de 

förutsättningarna. Det kan jag bäst göra genom att vara lyhörd för medarbetarna 

och specialpedagog kring vilka utvecklingsbehov som finns. (Rektor) 

Förskollärarna ser fokusgruppens reflekterande diskussioner som en grund för att arbeta 

vidare med och lyfta lekens betydelse genom fortbildning för alla pedagoger. Rektorer 

beskriver vikten av att vara lyhörd som chef och skapa förutsättningar för en lärande 

organisation där exempelvis specialpedagogens roll kan vara att handleda pedagogiska 

reflekterande samtal i arbetslag.  

6.2.1. Teoretisk analys 

Stödjande handlingar för lek framkommer i resultatet utifrån olika aspekter. Exempelvis 

nämns ett behov av att stötta barnen i lek tidigt i ett förebyggande arbete utifrån att 

förskollärare observerat de äldre barnens svårigheter till lek och samspel i sin verksamhet. 

Det förskolläraren beskriver är att barnens svårigheter med att förstå innebörden av 

leksignaler blir ett hinder för barnens vidare utveckling gällande socialt samspel. Det 

förskolläraren menar är att en del barn behöver lära sig leksignaler och att grunden till att 

leka läggs i tidig ålder med stöd av vuxnas handlande. Det är i enlighet med det 

kommunikationsteoretiska synsättet där Knutsdotter Olofsson (2003) trycker på vikten 

av att tidigt uppmärksamma och handla. 

I resultatet framkommer även bakomliggande faktorer kring hur barnens lek påverkas av 

exempelvis vuxnas förhållande till lek i familjer, konsekvenser av ökad skärmtid, vilka 

tidigare erfarenheter barnen har med sig. De aspekterna kan relateras till de sociologiska 

och kulturella traditionernas synsätten på lek som bland annat handlar om vilka roller 
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barnen tar i en lek eller om de ens ser vikten av att leka (Jensen, 2013). Det kan även 

kopplas till det systemteoretiska perspektivet där familjen ses som en del av helheten där 

relationen dem emellan håller ihop systemet och sammantaget bidrar till synsätt på leken 

och den norm som råder (Gjems, 1997). 

Resultatet visar även på ett dilemma av att få till ett samsynt förhållningssätt i arbetslaget. 

Ett behov framträder av att lyfta lekens värde på ett högre plan, där olika former av 

handlande kan diskuteras för att möjliggöra stöd för enskilda barn och barngrupp. De 

stödjande handlingar som framkommer som viktiga bygger sammantaget på det som 

Gjems (1997) lyfter som centralt i det systemteoretiska perspektivet. Där utgör tidigare 

kunskaper och erfarenheter grunden i ett här-och-nu-perspektiv både i den egna 

organisationens verksamhet och ur ett samhällsperspektiv. Resultatet visar på vikten av 

att titta på helheten för att komma till delarna. Det tycks kunna möjliggöra för 

förskollärares handlingsutrymme. Det kan också sättas i perspektiv till hur verksamheten 

organiseras, vilka kunskaper som anses viktiga, behov av kunskaper och roller i 

arbetslaget. Synsätt som innefattat ett tillåtande förhållningssätt där lekande kan ske både 

spontant och planerat samt att pedagoger både vågar bjuda på sig själv ses som viktiga 

normer som behöver värdesättas. 

Rektorer är medvetna om att det är just i barnens lek det kan blir tydligt för förskolläraren 

vilka som har svårigheter i kontakten med andra barn utifrån observationer som görs. 

Rektorer påtalar att förskollärare kan agera på olika sätt beroende på situationen, vilket i 

sin tur bygger på att förskolläraren är nära barnen och läser av. Jag tolkar det som att 

förskolläraren enligt rektor behöver ha ett batteri av kunskaper som bygger på tidigare 

erfarenheter och teorier kring lek för att se barnens olika behov av stödjande handlingar 

för att ge barnen tillgång till det som leken kan vara. Där barn får möjlighet till stöd genom 

fantasi- och lekfulla vuxna där barn skapas möjligheter att få tillgång till sin fantasi som 

är en förutsättning för lek enligt det kommunikationsteoretiska synsättet (Jensen, 2013).  

6.3. Specialpedagogens roll 

Förskollärarna ser ett behov av att specialpedagogen utifrån sin roll kan bidra med det 

specialpedagogiska perspektivet i relation till leken i verksamheten: 

Jag tänker lite så här…vi har ett barn som vi har handlingsplan på nu och där 

jobbar vi mycket för att det här barnet ska vara med i aktiviteter…men vi pratar 

aldrig om såhär…hur planerar jag en lekstund för det här barnet. (Förskollärare) 
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Specialpedagogens roll beskrivs dels som att vara ett stöd för förskollärare vid 

utformande av enskilda barns handlingsplaner. Planerade lekstunder behöver där lyftas 

mer för att stötta och utveckla barnets sociala samspel. Annat kan vara att observera 

enskilda barn och barngruppen, dels för att få hjälp med strategier och verktyg för att 

hjälpa barn in i lek. Det kan ske exempelvis genom att specialpedagogen ger stöd genom 

handledning: 

Att få den här sociala kommunikationen, turtagning…det var sånt vi jobbade 

jättemycket med. Men nu tror jag man tänker mera grupp, att barnet ska vara i 

gruppen vilket jag tror är bra också…men då gick vi ofta undan och 

jobbade…turtagning för att få fatt i det här första steget till kommunikation och 

sen ha med ett barn och mer lek…att jag på nåt sätt skulle vara en hjälp i leken 

för det här barnet. (Förskollärare) 

Förskolläraren berättar om sin tidigare erfarenhet av att arbeta som resurs för ett barn med 

autism innan sin utbildning till förskollärare. Handledning bidrog då till konkreta 

strategier kring lekstunder som att först jobba en till en, vuxen-barn och sedan vidare till 

att ta in fler barn i leken.  

Specialpedagogens roll kan utifrån observationer vara att exempelvis lyfta fram det som 

uppmärksammas vid handledande tillfällen, vilket en förskollärare beskriver som följer: 

Det ena barnet har ju en bild i sitt huvud av att ägget vänds i luften när han höjer 

stekpannan, medan det andra barnet hade ju inte alls någon bild av det och då 

kanske man mer konkret hade behövt visa. Och fantasin är ju så viktig i 

leken…det är ju grundpelaren. Att kunna föreställa sig nåt verkligt som inte är 

just här och nu. (Förskollärare) 

Förskolläraren menade här att specialpedagogen lyfte fram, efter en observation att ett 

barn inte hade förmågan att föreställa sig och fantisera i leken. Det bidrog till att skapa 

en förståelse kring barnets svårigheter vid lek och samspel och hur de i arbetslaget då 

kunde arbeta vidare utifrån den kunskapen.  

Specialpedagoger själva beskriver sin roll på lite olika sätt: 

Men bara liksom den här synvändan…ja, men vissa barn behöver man lära 

genom att du tar en roll i leken…dom som går på den normala lekutvecklingen 

och tar för sig av allting…jamen dom bara leker ju, man behöver inte lära dom. 

(Specialpedagog) 

Det är ju inte bara att vara modell tänker jag, utan för mig är det ett sätt att lära 

känna barnet också och se vart nånstans är det här barnet…så man sen i 

handledning kan prata kring…vi lekte att vi hade en bebis å då blev det 

såhär…att vara modell innebär ju inte att bara titta på hur jag gör. 

(Specialpedagog)   
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Förskollärarens reflektion ovan skulle kunna ses som en synvända som specialpedagoger 

beskriver kan ske vid handledning utifrån deras gjorda observationer. Ett sätt att få syn 

på barn eller situationer ur ett annat perspektiv där en förståelse skapas för ett barns 

problematik i samspel med andra. Att utifrån observationer i barngrupperna och när man 

är i barngrupp kunna agera modell genom att delta i barnens lek och sen prata vidare kring 

det i handledning ser specialpedagoger som viktigt för att skapa en hel bild av olika 

sammanhang. Exempelvis genom att stötta pedagogerna att få syn på vad som kan fånga 

enskilda barn vid direkthandledning samt att få ner pedagoger på golvet genom att man 

själv aktivt deltar i barns lek som specialpedagog. 

För att kunna arbeta på det sätt som önskas behöver specialpedagoger få tillgång till 

pedagogerna: 

Det optimala tycker jag är ju att vara inne och observera först och titta. Hur 

arbetar man liksom och utifrån det sen har man handledning och diskuterar 

tillsammans med pedagogerna. Det bästa är ju när man får dem att reflektera och 

själv liksom säga det dom ska göra…det värker fram…å sen måste man fortsätta 

sen ändå att gå in och titta…hur går det nu. (Specialpedagog) 

Specialpedagoger ser till viss del en svårighet att få tillgång till pedagogerna. De lyfter 

fram att det optimala är att först vara inne och observera och sedan följa upp med 

handledning, observera igen och följa upp igen. Att vara med i barngrupp framkommer 

som viktigt dels för att lära känna barnen och även för att se var förskollärare/pedagoger 

befinner sig i sin professionsutveckling och hur de arbetar organisatoriskt. 

Rektorer är de som ska skapa möjligheterna för hur det specialpedagogiska uppdraget kan 

utformas: 

Specialpedagogen kan genom handledning av pedagogerna lyfta hur de kan 

stötta barnet samt genom att själv finnas med i grupper o arbeta som förebild för 

pedagogerna. (Rektor) 

Jag tänker att de bland annat kan vara att ordna lekgrupper eller leksituationer 

med ett fåtal barn där förskolläraren är med. Det kan även handla om att 

specialpedagogen är med i barngruppen och visar/lär övrig personal hur man 

agerar för att stötta barnen. (Rektor)  

Jag tänker att det specialpedagogiska uppdraget är oerhört viktigt för att stödja 

och arbeta med då samspel ofta är ett område som barn i behov av särskilt stöd 

ofta har svårt med. Specialpedagogen har både ett uppdrag att finnas med som 

förebild och genom direkthandledning stödja både barn och pedagoger. Genom 

metoder, aktiviteter och handledning. (Rektor) 

Genom direkt handledning av arbetslag där specialpedagogen är med i 

barngruppen och kan se vad som händer och hur samspel sker mellan individer 

som befinner sig i gruppen. Genom handledning av arbetslag under reflektion. 
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Föreläsning och nätverk för pedagogerna kring att stödja och stimulera barns 

sociala förmågor genom lek. (Rektor) 

Sammantaget beskriver rektorerna den specialpedagogiska rollen som stöd till pedagoger 

där det är en förutsättning att det sker i nära samspel med både barn och pedagoger. Allt 

för att specialpedagogen ska kunna skapa sig en bild av vilka behov som finns. Det 

handlar om stöd till enskilda barn, grupp av barn, direkt handledning och att agera som 

förebild i stödjande samspel med barn och pedagoger som leder vidare till att det 

observerade reflekteras kring vid handledning. Andra delar som kan innefatta det 

specialpedagogiska uppdraget syns som fortbildning genom föreläsning eller nätverkande 

forum som då kan innehålla exempelvis områden som behandlar hur lek kan användas 

för att stödja och stimulera barnens sociala förmågor. Där är en dialog viktig mellan rektor 

och specialpedagog: 

Ja, vi måste ju jobba med dom förebyggande åtgärderna också, så att det inte 

bara blir åtgärder eller vad man ska säga. (Specialpedagog) 

Å jag tänker att i dialog med min rektor…för vi pratar ju om vad vi vill satsa på 

utifrån min roll också…och just nu är det leken. (Specialpedagog) 

Det ses som viktigt att det möjliggörs ett mer proaktivt systematiskt arbetssätt där det inte 

enbart sker åtgärder vid plötsligt uppkomna behov. Det framkommer både hos rektorer 

och specialpedagoger att möjliggöra samt att det behöver ske i dialog och samverkan. 

6.3.1. Teoretisk analys 

De olika professionerna lyfter sammantaget många olika delar som är önskvärda inom 

det specialpedagogiska uppdraget i relation till barnens lek i förskolan. Exempelvis 

beskriver förskollärare utifrån sina erfarenheter om betydelsen att specialpedagogen 

bidrar med metoder, strategier och kunskap inom sitt specialområde. Förskollärare 

uttrycker också vikten av att få hjälp att få syn på vad som kan ligga bakom ett barns 

problematik som exempelvis att ha svårigheter i lek och samspel. Förskollärarna lyfter 

främst det specialpedagogiska uppdraget utifrån individnivå och enskilda barns behov. 

Det kan relateras till vilka erfarenheter och vilket synsätt som råder i deras organisation 

kring det specialpedagogiska uppdraget som en bakomliggande påverkansfaktor. 

I resultatet framkommer också att specialpedagogen arbetar aktivt med både med barn 

och pedagoger på olika sätt. Specialpedagoger nämner att det till viss del kan vara svårt 

att få tillgång till alla pedagogerna i det arbetet och speciellt i handledande sammanhang. 

Specialpedagog beskriver ett arbetssätt som består av olika delar som den mest önskvärda 
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och framgångsrika metoden. Delarna som ingår är observation och uppföljning som ett 

återkommande cirkulärt förlopp där det gemensamma reflekterandet är viktigt. Det kan 

relateras till systemteorins cirkuläritet som innebär att människor och händelser ingår i en 

ömsesidig process (Gjems, 1997). För att möjliggöra det ses dialogen med rektor som 

viktig. Sammantaget av det som framkommer i resultatet är rektorers ledarskap en 

avgörande faktor i organisationen i enlighet vad som beskrivs inom systemteorin där olika 

nivåers agerande påverkar möjliggörandet. Rektorer beskriver i resultatet att det 

specialpedagogiska uppdraget behöver omfatta olika delar som innefattar ett proaktivt 

arbetssätt där utbildning ingår.  Det är något som utifrån det systemteoretiska perspektivet 

kan beskrivas som att om man vill utveckla något måste förändringsprocessen börja 

någonstans (Gjems, 1997).  

6.4. Slutsatser 

Lekens roll i undervisningen ses som viktig av alla professioner, som trots det får en 

undanskymd plats bakom andra delar. Det som Öhman (2019) lyfter och är grunden i min 

problemformulering är hur förskolläraren kan arbeta proaktivt för att stödja barn i tidig 

ålder i det sociala samspelet för att minimera risken för utanförskap och exkludering. Att 

som förskollärare känna sig otillräcklig och ibland inte se vilka möjligheter som finns 

inom organisationens ramar behöver vara ett teamarbete där specialpedagogen är en del 

i ett ständigt utvecklingsarbete där vi hjälper varandra att se. I mitt resultat framkommer 

en positiv strävan att det ska kunna ske på olika sätt i hela ledet av professioner i 

organisationerna genom allas bidrag och vilja att se på sig själv i sin profession. 
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7. Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion där den egna undersökningens resultat sätts 

in i ett större sammanhang utifrån val jag gjort gällande metod och forskningsansats och 

hur det kan ha påverkat min studie. Resultatdiskussionen sker sedan i relation till tidigare 

forskning för att slutligen, med blicken framåt, belysa vidare forskningsområden och 

specialpedagogiska implikationer. 

7.1. Metoddiskussion 

Denna studie bygger på både kvalitativ och kvantitativ metod genom intervjuer i 

fokusgrupper samt en digital enkät i Google formulär. Jag har dock haft en kvalitativ 

ansats där jag liksom Stukát (2011) beskriver har använt öppna frågor och tolkat och 

analyserat svaren. Valet av dessa kombinationer har sina för- och nackdelar.  

Fördelen med mitt val av en digital enkät beskrivs av Bryman (2018). Exempelvis att den 

för mig som forskare var tidsbesparande, enkel att skicka, möjliggjorde obligatoriska 

frågor samt att digital enkät tenderar att ge bättre respons. Samtidigt finns det en risk för 

ett stort bortfall och att man som forskare inte kan påverka och kontrollera att frågorna 

uppfattas korrekt (Bryman, 2018; Stukát, 2011). I mitt fall blev det ett stort bortfall trots 

att jag tänkte på att utvidga antalet i min undersökningsgrupp. En reflektion i efterhand 

är också att jag liksom Stukát (2011) lyfter kunde ha presenterat min studie mer personligt 

vid ett möte innan utskick. Ett annat alternativ istället för att använda enkät skulle kunnat 

vara att även med rektorer använda fokusgrupper, men jag har svårt att se att jag inom 

min tidsram hade kunnat genomföra det.  

Till både enkät och fokusgruppintervjuer valde jag att formulera öppna frågeställningar. 

Av de svar jag fick in på enkäten tolkades frågorna utifrån hur jag avsett. Att använda sig 

av en kritisk vän som Bryman (2018) och Stukát (2011) beskriver kan jag med det 

resultatet se är av största relevans. Om jag som forskare inte hade fått feedback innan 

utskick till informanterna och kunnat göra förändringar kunde det ha inneburit andra 

tolkningar än det jag var ute efter.  

Att som jag gjorde skicka ut tre påminnelser med två veckors mellanrum beskriver 

Bryman (2018) ger en påvisbar effekt på svarsprocenten. I det här fallet inkom dock inga 

fler svar vid den sista påminnelsen. Det är möjligt att anta att covid-19 förändrade 

möjligheten och säkert även motivationen för rektorerna att svara. Resultatet av de tre 
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fokusgruppintervjuerna innebar ett deltagande på sammanlagt 16 av 23 förskollärare och 

specialpedagoger, ett resultat till följd av att genomförandet gjordes innan pandemin bröt 

ut. Genomförande visar hur yttre omständigheter kan påverka det bortfall som uppstod 

och därmed antagligen studiens resultat. 

Att använda fokusgruppintervjuer var en ny metod för mig. Fördelen med fokusgrupperna 

var sammantaget att deltagarna tillsammans fick ta del av varandras tankar och idéer.  I 

min studie tänker jag att enskilda intervjuer inte på samma sätt hade kunnat ge det djup 

som diskussionerna gav. Fokusgrupperna var ett bra sätt att få till ett reflekterande samtal 

mellan informanterna och de ställde även frågor till varandra. Det gav olika diskussioner 

i grupperna, delande av erfarenheter och kunskaper vilket framhävs av Dahlin-Ivanoff 

och Holmgren (2017) som en fördel. Flera av deltagarna uttryckte att de reflekterande 

diskussionerna bidrog till nya tankar, vilket i sin tur kan bidra till att utveckla den egna 

verksamheten. Jag noterade att det var en fördel att inte ha för stora grupper. Det genererar 

det som är fokusgruppens syfte, att stimulera ett samspel mellan gruppens deltagare för 

att få fram så många åsikter som möjligt inom det aktuella forskningsämnet. Jag upplevde 

att under fokusgruppintervjun med den största gruppen specialpedagoger var deltagarna 

mer försiktiga att ge sig in i samtalet. Dahlin-Ivanoff och Holmgren påtalar att en vanlig 

rekommendation är 6-12 personer, men anser dock att ett antal på max 6 personer är 

lagom vilket även Stukát (2011) förespråkar. Där kunde jag tänkt annorlunda och med 

fördel kunnat dela den största gruppen specialpedagoger där 11 slutligen deltog. 

Fokusgrupperna bidrog till att jag som forskare på kort tid kunde samla in min data och 

gav ett dynamiskt underlag för analys. Att vid fokusgruppsintervjuer använda sig av redan 

kända grupper är en fördel och underlättade rekryteringen för mig, vilket Wibeck (2010) 

påtalar. Därmed undgick jag även dilemmat att deltagarna är främlingar för varandra och 

risken för att de som i vanliga fall är tystlåtna blir ännu mer tystlåtna. Samtidigt finns 

risken i grupper som redan känner varandra att det finns saker som tas för givna inom 

gruppen och att man faller in i en roll de har i den vardagliga interaktionen med varandra. 

Jag upplevde inte att det var något problem och jag tänker att inom förskolan finns en väl 

utbyggd kultur av att reflektera med varandra som påverkar den interaktionen.  

Hade jag gjort om min studie skulle jag försökt få en jämnare fördelning på de olika 

professionerna och en fokusgrupp även med rektorerna. 
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7.2. Resultatdiskussion 

I mina resultatdiskussioner knyter jag samman litteratur och tidigare forskning med 

undersökningens resultat, hur jag uppfattar resultaten samt vilka slutsatser jag kan dra 

vilka slutligen skrivs fram i ett slutord.  

7.2.1. Kunskaper och synsätt 

Det centrala i min studies resultat är att det visar på ett stort behov av att lyfta synsätt på 

lek. Dels i arbetslag för att skapa samsyn och i organisationer för att möjliggöra stöd för 

lek för barn i tidig ålder utifrån ett långsiktigt perspektiv. Att just arbeta med lek i tidig 

ålder är av betydelse visar Knutsdotter Olofssons (2003) tidigare forskning. Det har 

betydelse för att lära sig leksignaler vilket tar sin början i exempelvis tittutleken där ett 

samförstånd byggs upp mellan deltagarna att det är på lek. Ett ömsesidigt samspel samt 

ett turtagande som ingår är en grund för att kunna leka (Skolforskningsinstitutet, 2019) 

En början till det viktiga samspelet byggs upp genom att förskollärare dels 

uppmärksammar barnens lek och även initierar lekar där grunden läggs. Resultatet i min 

studie belyser att förskolläraren har en central roll i barnens lek på olika sätt. För att skapa 

nya kunskaper kring sitt eget handlande i förhållande till barns lek visar resultatet 

samtidigt att det behövs en samsyn i arbetslaget.  Exempelvis genom att lyfta hur mycket 

utrymme leken får, sitt eget agerande, hur ett lekfullt stödjande förhållningssätt kan se ut, 

behov av kunskap etcetera. En förskollärare nämnde lek i skogen, kurragömma, som en 

relationsskapande rolig stund. Förskolläraren såg inte den leken som ett undervisande 

tillfälle. En möjlig tolkning är att det inte i förväg var ett påtalat bestämt syfte med leken 

och att det därför inte förknippades med undervisning. Det här exemplet skulle kunna 

lyftas för att skapa en samsyn i arbetslaget om hur vi tänker kring olika lektillfällen i 

undervisande sammanhang. Vilken målstyrd process som förskolläraren har en tanke att 

det ska leda till. Det kan relateras till vad Skolforskningsinstitutet (2019) lyfter genom ett 

liknande exempel, där det finns ett uttalat syfte med lektillfället. I deras beskrivning 

utifrån Cannings studie (2010) initieras en lek, kojbygge, med ett bestämt syfte att stärka 

relationer mellan barnen genom en gemensam upplevelse. Det är ett exempel där 

förskolläraren genom en bestämd målstyrd process, stärka relationer, bedriver 

undervisning enligt skollagens definition kring vad som menas med undervisning (SFS 

2010:800). 
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7.2.2. Ett lekfullt stödjande förhållningssätt 

I min studies resultat framkommer olika roller som pedagoger kan inta i förhållande till 

barnens lek. I det lyfts även värdefulla egenskaper för en pedagog som medlekande. Ett 

lekfullt förhållningssätt ses som ett handlande som är betydelsefullt i min studie. Att 

kunna vara lekfull i sitt förhållningssätt, våga bjuda på sig själv och vara lite tokig i leken 

med barn, för att på så sätt kunna stödja barn in i lek beskrivs i mitt resultat. De tankarna 

stämmer väl överens med det som Winnicott (2003) ansåg vara en mycket viktig 

egenskap hos sig själv som terapeut, där han i sin forskning menade att om terapeuten 

inte kan leka är terapeuten inte lämplig för detta slags arbete. Terapeutens uppgift var där 

att föra barnet från ett tillstånd att inte kunna leka till ett tillstånd att kunna leka. Om inte 

den egenskapen finns hos förskollärare bör det utifrån Winnicotts tankar kunna innebära 

att det kan bli svårt för förskolläraren att kunna nå fram och stödja barnet in i lek och 

samspel. Förskollärarna beskriver att det förhållningssättet kan göra det enklare att få med 

barnen i andra undervisande aktiviteter och i rutinsituationer. Detta talar för att pedagoger 

behöver bli varse hur de kan inta ett sådant stödjande förhållningssätt genom att våga titta 

på sitt eget agerande. I relation till barn i behov av stöd menar Öhman (2019) att 

pedagoger behöver ha en stor lyhördhet och en relationskompetens för att stötta barn i 

behov av stöd vilket då skulle kunna innefatta ett lekfullt förhållningssätt.  

7.2.3. Att uppmärksamma barn i behov av stöd 

Förskollärare i min studie beskriver hur de på olika sätt uppmärksammar och kartlägger 

barnens behov av stöd. Exempelvis beskriver förskollärare att en lista används för att 

dokumentera vilka barn som är i lek eller bara vandrar runt. Resultatet visar att det är just 

i lek som det ofta uppstår svårigheter för enskilda barn eller grupp av barn. Då kan en 

sådan observation vara början för att uppmärksamma barn i behov av stöd där 

förskolläraren sedan kan synliggöra det för kollegor, vårdnadshavare och specialpedagog. 

Wetsos (2006) forskning påtalar vikten av den samverkan för att se alla delar i helheten 

som utgör barnens närmiljö i ett mer långsiktigt och systematiskt tillsammans arbete. Att 

just lägga det grundläggande pusslet menar Öhman (2019) är en nödvändighet för att 

kunna uppmärksamma och ge stöd till både enskilda barn och gruppen barn. Detta talar 

för att förskollärare i det arbetet bör ta stöd av specialpedagogen för att möjliggöra olika 

perspektiv på både enskilda barns svårigheter eller i en barngrupp. I 

Skolforskningsinstitutets (2019) översikt visar Stanton-Chapman m. fl. (2008) studie hur 
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förskollärarna använder leken medvetet vid observationer, där en kartläggning gjordes 

och synliggjorde barnens behov och svårigheter inom den språkliga och sociala 

utvecklingen. Den kartläggningen ledde sedan vidare till en satsning på leken som hade 

till syfte att öka barnens ordförråd samt förmåga till socialt samspel genom planerade 

lektillfällen. I det arbetet är det viktigt att inte glömma bort vikten av att fokusera även 

på det som bär vilket är en viktig grund i det proaktiva, förebyggande arbetet som 

specialpedagogiken bygger (Bruce m. fl. 2016).  Det är också en central del av det 

specialpedagogiska uppdraget utifrån examensordning att arbeta förebyggande samt i det 

synliggöra utvecklingsbehov som framkommer (SFS 2011:688; SFS 2017:1111). 

7.2.4. Det specialpedagogiska uppdraget i samverkan 

Kunskap om lekens användningsområde synliggör ett behov av kompetensutveckling där 

det specialpedagogiska uppdraget bör innefatta att sprida kunskap. Dels genom 

handledning och även genom att hålla i föreläsningar och kollegialt lärande i 

nätverksform. Något som framkommer i studien och som bör innefatta det 

specialpedagogiska uppdraget är att vara ett stöd för förskollärare vid skrivande av 

handlingsplan för enskilda barn. Förskollärare lyfter där att lekens roll i handlingsplaner 

behöver beskrivas tydligare på vilket sätt den kan användas för att stödja enskilda barn i 

det sociala samspelet. Ett viktigt område i uppdraget är att agera modell och prata mer 

konkret hur leken kan användas som stöd för enskilda barn samt grupp av barn. Där visar 

Wetsos (2006) forskning på hur viktigt det är att pedagoger får till sig den kunskap som 

behövs för att kunna bedriva lärande utifrån uppkomna behov. Finns de förutsättningarna 

i organisationen kan det skapa den kvalité som behöver finnas vilket påtalas av 

Skolinspektionens granskningar (2017a; 2018). Rektorerna uttrycker att de har det 

yttersta ansvaret för att skapa sådana möjligheterna samt att det ska ske i samverkan. Att 

titta på pedagogers kompetens, förhållningssätt och didaktiska val i förskolans praktik är 

viktigt för att utveckla undervisningen. Det har uppenbarligen stor betydelse för att få ett 

helhetstänk i utformandet av lärmiljön, där leken inom ramen för förskoledagens rutiner 

och struktur, kan bli en av många arenor för barns lärande. Möjligheter behöver finnas 

för barn att spontant och planerat får möjlighet till lek utifrån olika syften. Det behöver 

samtidigt ske i balans med andra undervisande aktiviteter för att sammantaget bidra till 

barns möjligheter för kognitiva och metakognitiva reflektioner. Det handlar både om att 

fånga barns intentioner som att arrangera och få barn intresserade utifrån barns 
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individuella samt gruppens behov (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008; 

Pihlgren, 2017; Öhman, 2019). 

7.3. Specialpedagogiska implikationer 

Det specialpedagogiska verksamhetsfältet har utifrån examensordning (SFS 2011:688) 

som mål att möta behoven hos alla barn och ska ses som ett lagarbete och samverkan med 

andra yrkesgrupper vilket denna studie belyser.  

 

Resultat skulle kunna relateras till olika nivåer i förskolans organisation. Dels för rektorer 

att använda för att lyfta fram innebörden av det specialpedagogiska uppdraget i sin 

organisation. Resultatet kan även ses som ett reflekterande underlag för ett 

utvecklingsarbete kring lek som innefattar det specialpedagogiska uppdraget.  

Vidare kan det bidra till att synliggöra för förskollärare vikten av att med ett 

utifrånperspektiv se olika delar i sin barngrupp och hur eget agerande påverkar.  

Specialpedagog ska i sitt uppdrag titta på lärmiljön utifrån ett helhetsperspektiv i syfte att 

skapa en lugnare och tryggare miljö för alla barn. Inom de ramarna kan möjligheter ges 

att träna socialt samspel genom lek med stöd av förskollärares handlande. För att vilja 

förändra måste man våga. Studien belyser vikten av att prata kring styrkor och utmaningar 

för att generera ett stöttande klimat i arbetslagen. Det kan därigenom förbättra arbetet 

kring barn i behov av särskilt stöd samt generellt för alla barn. Det kan bli möjligt när 

hela arbetslag får möjlighet att reflektera över sitt handlande i handledning med 

specialpedagog för att möjliggöra samsyn. 

7.4. Förslag till framtida forskning och utvecklingstankar 

Min studie har väckt tankar på att framtida forskning även skulle involvera rektorerna i 

mer reflekterande sammanhang som fokusgrupperna som metod bidrog till. Den 

forskningen skulle då kunna handla om det specialpedagogiska uppdraget i förskolan 

eftersom det utformas av rektorers visioner och inte styrs av Skollagen.  

Det skulle även vara intressant att i vidare forskning följa upp på vilket sätt rektorer fångar 

upp framkomna behov från förskollärare och specialpedagoger i sina organisationer i 

skolutvecklande syfte.  
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Ett tredje spår att undersöka vidare är mer kring specialpedagogens uppdrag i förhållande 

till barnens lek och som stöd för arbetslag. Genom att exempelvis göra observationer av 

både specialpedagogers och pedagogers handlande i praktiken samt samtal kring det 

observerade. 

Som metod ser jag i framtida forskning fokusgrupper som en mycket givande metod för 

att utveckla kunskapande tillsammans, ett slags nätverkande samtal. Jag ser att metoden 

har fungerat bra i förhållande till mitt syfte. Reflekterandet i sig är lärande och ger 

tankevändor och möjligheter att se olika saker utifrån nya perspektiv. Jag tänker att jag i 

min profession som specialpedagog även kan använda mig av den här typen av samtal i 

grupp i verksamheten och inte enbart i forskningssyfte. 

7.5. Sammanfattade slutord 

Hur ny kunskap ska leda till handling är något som beskrivs i Wetsos (2006) avhandling. 

Där beskrivs det som en arbetsprocess vilket innefattar ett systematiskt arbete i 

samverkan. Även om min studie inte är lika omfattande är det något jag vill lyfta fram 

som ett bärande resultat. För att komma till stödjande handlingar för barnen behöver 

helheten studeras och vad som påverkar synen på lek i förskolans undervisning. För att 

det exempelvis ska bli möjligt att arbeta utifrån en lekprocess med barnen, behöver frågor 

ställas om vilka kunskaper som då behövs och hur det går att höja den kunskapsnivån. 

Där har specialpedagogen ett viktigt uppdrag vilket framkommer i Wetsos (2006) studie. 

Hennes studie visar en väg att gå där handledning, utbildning av pedagoger och samtal 

med föräldrar var delar som ingick. Sammantaget i syfte för att höja kunskapsnivån för 

samtliga och därmed kunna möta alla enskilda barn på den utvecklingsnivå de befann sig.  

Rektor har ett övergripande ansvar att skapa förutsättningar i det som forskning visar på. 

Skolforskningsinstitutet (2019) och Riddersporre och Bruce (2016) framhåller att i 

förskolan utvecklar barnen sina mänskliga och sociala egenskaper som vilar i samhällets 

grundläggande värden. Hur man relaterar till andra människor och sin omgivning, vilket 

de menar sker framför allt i lek och genom kommunikation med andra barn och vuxna. 

Därför är det extra viktigt att fundera över hur förskollärares handlande kan ge barn det 

stöd de behöver, samt titta på vilket handlingsutrymme förskollärare har för att kunna 

möjliggöra lärandeprocesser där leken ses som viktig.  
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Bilaga 1 Missivbrev enkät 

              

Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-01 

Missivbrev 

Hej, jag heter Eva Svanerud och studerar till specialpedagog vid Högskolan Kristianstad. Jag 

kommer att ta min examen vårterminen 2020 och skriver under vårterminen ett examensarbete. 

I min studie kommer jag att undersöka hur lek kan användas och förstås i förskolans undervisning 

med fokus på professioners uppfattningar kring betydelsen av lekens roll i undervisningen och 

specialpedagogens roll i relation till lek. 

Du som informant kommer att delta i studien genom att besvara frågeställningar i en digital enkät 

i Google formulär. Länken till enkäten skickas ut i detta mail samt med två uppföljande 

påminnelser.  

Dokumentationen från enkäterna kommer sammanställas och skrivas ner av mig i sin helhet för 

att sen analyseras. Det insamlade materialet kommer endast jag ha tillgång till.  

I min studie följer jag, Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer.  

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Det innebär att: 

- Du som deltagare avgör din medverkan, det vill säga om du har möjlighet att svara på 

enkäten. 

- Enkäten besvaras helt anonymt vilket innebär att jag inte kommer att kunna se vem eller 

vilka som har svarat och att verksamheterna ej går att identifiera. 

- Materialet enbart kommer att användas för aktuell studie och kommer att förstöras efter 

examination.  

Vid frågor kontakta mig eller min handledare vid Högskolan Kristianstad, Maria Rubin, lektor i 

pedagogik. 

Med vänlig hälsning 

Eva Svanerud 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer 

E-mailadress  

Ansvarig handledare: Maria Rubin 

Telefonnummer 

E-mailadress 
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Bilaga 2 Enkätfrågor 

Enkät i Google formulär till rektorer 

Skolforskningsinstitutets systematiska översikt, Att genom lek stödja och stimulera 

barns sociala förmågor – undervisning i förskolan (2019), visar på att forskningsstudier 

som beskriver och visar på förskollärares handlingar är förhållandevis få. Det har enligt 

Skolforskningsinstitutet synliggjort ett behov av mer forskning där fokuset är mer på 

förskollärarens agerande. Mot bakgrund av detta genomförs mitt examensarbete där 

föreliggande enkät som riktas till dig som rektor utgör en del. 

Stort tack för din medverkan! 

 

1. Vad anser du är viktiga kunskaper som en förskollärare behöver ha angående 

barns lek?  

 

2. Kan du beskriva en situation där en förskollärare ställts inför en utmaning som 

rör barns lek och hur du tänker att förskolläraren kan agera i syfte att stödja 

och stimulera barns sociala förmågor genom lek?  

 

3. Vilka kunskaper anser du en förskollärare behöver ha för att uppmärksamma 

och stötta de barn som kan ha svårigheter vid lek och samspel? 

 

4. Hur kan du som rektor stödja och skapa förutsättningar för att förskolläraren 

ges möjlighet att tillägna sig de kunskaper som behövs? 

 

5. Kan du beskriva hur du tänker att det specialpedagogiska uppdraget kan se ut i 

syfte att stödja och stimulera barns sociala förmågor genom lek? 

 

6. Känner du till, tagit del av eller läst, Skolforskningsinstitutets systematiska 

översikt, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – 

undervisning i förskolan (2019)?  

Om Ja, hur tänker du att du kan använda eller redan använder dig av den 

kunskap du har fått till dig genom den översikten i din verksamhet? 

 

7. Arbetar ni systematiskt med leken som en grund i din verksamhet? Det vill säga 

finns leken med i er verksamhetsplan och i uppföljningsverktyg?  

Om nej, motivera varför: 

Om ja, beskriv hur: 

 

Tack för att du har tagit dig tid att besvara mina frågor och ditt bidrag till min 

studie. Vänliga hälsningar  

Eva Svanerud 
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Bilaga 3 Missivbrev fokusgrupper 

              

Fakulteten för lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-01 

Missivbrev 

Hej, jag heter Eva Svanerud och studerar till specialpedagog vid Högskolan Kristianstad. Jag 

kommer att ta min examen vårterminen 2020 och skriver under vårterminen ett examensarbete. 

I min studie kommer jag att undersöka hur lek kan användas och förstås i förskolans undervisning 

med fokus på professioners uppfattningar kring betydelsen av lekens roll i undervisningen och 

specialpedagogens roll i relation till lek. 

Du som informant kommer att delta i en fokusgruppintervju, det vill säga intervju i grupp. 

Beräknad tidsåtgång för intervjun är omkring en timme. 

Dokumentationen från fokusgrupperna kommer spelas in med ljud och sedan transkriberas och 

analyseras. Det insamlade materialet kommer endast jag ha tillgång till och ljudinspelningen 

raderas när uppsatsen är färdigställd. 

I min studie följer jag, Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer.  

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf  

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Det innebär att: 

- Du som deltagare tillfrågas inför intervjun om ditt deltagande och samtyckesblankett 

undertecknas vid materialinsamlingen, det vill säga vid intervjutillfället. 

- Du som deltagare har möjlighet att avböja din medverkan i studien. 

- Du som deltagare kan avbryta din medverkan när som helst. 

- Du som deltagare kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet enbart kommer att användas för aktuell studie och kommer att förstöras efter 

examination.  

Vid frågor kontakta mig eller min handledare vid Högskolan Kristianstad, Maria Rubin, lektor i 

pedagogik. 

Eva Svanerud 

 

……………………………………………………….. 

Studentens underskrift 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer 

E-mailadress 

Ansvarig handledare: Maria Rubin 

Telefonnummer 

E-mailadress 
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Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:…………………………………      Datum:…………………………… 

 

Namn:  ………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande …………………………………………………………. 
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Bilaga 4 Intervjuguide fokusgrupp förskollärare 

Intervjuguide förskollärare 

Introduktionsfrågor 

• Hur ser möjligheten ut att leka i förskolan? Är leken en mellanaktivitet 

eller kärnan i verksamheten? 

• Vad har du för erfarenhet av barn som inte leker? 

• Hur syns och utmärker sig dessa barn? 

• Finns det situationer då detta är mer förekommande? Ute, inne eller 

annat? - De barn som inte leker, vad gör de istället? 

• Vad är dina tankar om varför barn inte leker? Tolkningar och orsaker. 

Nyckelfrågor 

• Hur ser du som förskollärare på ditt eget agerar som en aktiv del i 

barnens lek? - På vilket sätt deltar du?  

• Kan du beskriva hur du gör när du har observerat ett barns svårigheter 

eller gruppens svårigheter att delta i lek? Är det vanligt förekommande 

att det sker? 

• Kan du beskriva en situation där du ställts inför en utmaning och hur du 

då tänker att du kan agera i syfte att stödja och stimulera barns sociala 

förmågor genom lek? 

• Finns det en samsyn i arbetslagen/förskolan/enheten kring dessa frågor? 

Har ni strategier eller metoder för att främja barns lek? - Vilka är de 

metoderna eller strategierna? 

• Är det något som du tänker är viktig kunskap för förskolläraren att ha 

som grund för att kunna uppmärksamma och arbeta mer förebyggande 

och främjande utifrån sitt eget agerande gällande barns lek? Hur tänker 

du att du kan tillägna dig den kunskapen? 

• Hur tänker du att specialpedagoger kan gå tillväga för att utveckla 

barnens lek och förmåga till samspel? Direkt och indirekt? 

• Arbetar ni systematiskt med leken som en grund? Finns leken med i era 

verksamhetsplaner och uppföljningsverktyg? 

• Känner du till, har tagit del av eller läst Skolforskningsinstitutets 

systematiska översikt, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala 

förmågor – undervisning i förskolan (2019)? 

En kort muntlig sammanfattning och avslutande fråga 

• Är det något mer du vill tillägga som du inte har fått sagt? 
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Bilaga 5 Intervjuguide fokusgrupp specialpedagoger 

Intervjuguide specialpedagoger 

Introduktionsfrågor 

• Hur ser möjligheten ut att leka i förskolan? Är leken en mellanaktivitet 

eller kärnan i verksamheten? 

• Vad har du för erfarenhet av barn som inte leker? 

• Hur syns och utmärker sig dessa barn? 

• Finns det situationer då detta är mer förekommande? Ute, inne eller 

annat? - De barn som inte leker, vad gör de istället? 

• Vad är dina tankar om varför barn inte leker? Tolkningar och orsaker. 

Nyckelfrågor 

• Ser du att förskollärare agerar som en aktiv del i barnens lek? - På vilket 

sätt deltar de?  

• Kan du beskriva hur förskolläraren gör när de har observerat ett barns 

svårigheter eller gruppens svårigheter att delta i lek? Är det vanligt 

förekommande att det sker? 

• Kan du beskriva en situation där en förskollärare ställts inför en 

utmaning och hur du då tänker att förskolläraren kan agera i syfte att 

stödja och stimulera barns sociala förmågor genom lek? 

• Finns det en samsyn i arbetslagen/förskolan/enheten kring dessa frågor? 

Har ni strategier eller metoder för att främja barns lek? - Vilka är de 

metoderna eller strategierna? 

• Är det något som du tänker är viktig kunskap för förskolläraren att ha 

som grund för att kunna uppmärksamma och arbeta mer förebyggande 

och främjande utifrån sitt eget agerande gällande barns lek? Hur tänker 

du att de kan tillägna dig den kunskapen? 

• Hur går ni som specialpedagoger tillväga för att utveckla barnens lek och 

förmåga till samspel? - Arbetar ni specialpedagoger som modeller eller 

med enskilda pedagoger/arbetslag/verksamhet/organisation med dessa 

barn? 

• Arbetar ni systematiskt med leken som en grund? Finns leken med i era 

verksamhetsplaner och uppföljningsverktyg? 

• Känner du till, har tagit del av eller läst Skolforskningsinstitutets 

systematiska översikt, Att genom lek stödja och stimulera barns sociala 

förmågor – undervisning i förskolan (2019)? 

En kort muntlig sammanfattning och avslutande fråga 

• Är det något mer du vill tillägga som du inte har fått sagt? 


