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Sammanfattning: 

  

Syftet med vår studie var att undersöka lekens betydelse för specialpedagogiken i förskolan. 

Studien består av två olika delar, där delstudierna inriktar sig på förskollärares och 

specialpedagogers syn på det nämnda syftet. I studien intervjuades sex förskollärare och fyra 

specialpedagoger.  

  

I detta arbete har vi, genom intervjuer, tagit del av förskollärares och specialpedagogers 

uppfattningar om lekens betydelse, särskilt för barn i behov av särskilt stöd och vilka arbetssätt 

de har. En annan fråga studien lyfter handlar om de nämnda respondenternas syn på barn som 

inte leker. De intervjuades erfarenheter var en viktig faktor när vi valde respondenter, eftersom 

vi ville ta del av deras specifika kunskaper inom ämnet, i högsta möjliga grad. Teorierna vi 

använt oss av i studien är det psykologiska och biologiska perspektivet, vilket kort innefattar 

att barns individuella färdigheter bedöms, samt det kulturella och sociala perspektivet, som 

beskriver barnens gemensamma lek. 

 

Resultatet av studien visar att de specialpedagoger och förskollärare som intervjuats tycker att 

leken är en avgörande faktor för samtliga barn, samt att det finns delade meningar om vilka som 

anses vara i behov av särskilt stöd och vad stödet innebär. Andra resultat som studien visar är 

att det behövs mer forskning i ämnet, samt att mycket av den forskningen som gjorts främst 

fokuserar på skolan och inte på förskolan. Slutligen diskuteras studiens resultat i förhållande 

till de teoretiska utgångspunkterna, samt egna slutsatser kring forskares och författares 

synpunkter om ämnena. 

 

Nyckelord: Förskola, specialpedagogik, barns lek, intervjuer, teoretiska perspektiv 
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1. Inledning 
 

Specialpedagogik är ett ämne som vi anser är viktigt och intressant. Genom de kunskaperna 

som vi får av studien, tänker vi att det kan användas senare i arbetslivet för att bemöta 

specialpedagogiska aspekter. Vi ser även en möjlighet att genom studien få en djupare förståelse 

för hur erfarna förskollärare och specialpedagoger kan arbeta och förhoppningsvis få inspiration 

och hur vi skulle kunna nyttja informationen. Därför anser vi att det är ett självklart val att välja 

specialpedagogik som huvudfokus i vårt självständiga arbete.  

 

Ett av fokusområdena i studien är barn i behov av särskilt stöd. Vi har valt det området därför 

att, i arbetslivet har vi tidigare upplevt att det är svårt att veta vilka barn som omfattas av 

begreppet “barn i behov av särskilt stöd”. Det beror på att det inte finns någon fastställd 

förklaring av vilka barn det innefattar i styrdokumenten. Det kan göra att förskollärare och 

andra pedagoger upplever en problematik eftersom de då, kan få svårt att avgöra vilka barn som 

ska få extra hjälp inom förskolan. Konsekvenserna av att det inte framgår i styrdokumenten, 

kan göra att tolkningsutrymmet är för stort och att några av de barn som skulle behöva hjälpen 

inte får den.  

 

Ett ämne som inspirerar oss är lek och vi vill undersöka hur leken kan påverka barn i behov av 

särskilt stöd. Därför valde vi ämnena, lek och barn i behov av särskilt stöd som huvudfokus i 

vår studie. Undersökningen bygger på erfarna förskollärare och specialpedagogers syn kring 

nämnda ämnen. Vi har valt att använda kvalitativ metod bestående av intervjuer med 

förskollärare och specialpedagoger om vad de anser om barn i behov av särskilt stöd och hur 

de ser på lekens betydelse för dessa barn.  
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2 Bakgrund 
 

Det som förklaras i denna bakgrund är hur olika forskare och styrdokument beskriver lek och 

dess samband med begreppet “barn i behov av särskilt stöd”. Avsnittet börjar med att beskriva 

hur begreppet har formats under historien och dess tvetydighet. Fortsättningsvis förklarar 

bakgrunden till begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” genom styrdokument och problemet i 

studien framgår med forskare och författares åsikter kring ämnet.  

 

2.1 Barn i behov av särskilt stöd 

 

Historiskt sett har man definierat barn som har svårigheter som “barn med särskilda behov” 

(Sandberg & Norling, 2014, s. 47). Förr tog Socialstyrelsen upp att barn med särskilda behov 

var barn som med fysisk, social, känslomässig eller språklig problematik som behövde extra 

hjälp i sin vardag. Senare ändrades begreppet eftersom alla barn någon gång i livet kan vara i 

behov av särskilt stöd och att barnen inte skulle bli utpekade på samma sätt som tidigare. 

Sandberg och Norling menar att genom inställningen till att ändra synen på barn som behöver 

stöd, öppnas vyerna upp utan att peka ut några specifikt utvalda grupper. Det blir mer miljön i 

förskolan, stämningen och pedagogernas förhållningssätt som kan skapa svårigheter för barnet 

som behöver någon form av stöd (a.a., s. 47–48). I deras studie framgår det att förskolepersonal 

i allmänhet har haft svårigheter att veta vilka barn som behöver någon form av stöd, utan de har 

ofta haft lättare att upptäcka barnets funktionsnedsättning och om barnet faller utanför det 

sociala sammanhanget i barngruppen. Vidare framgår det att förskolepersonal ofta har outtalade 

föreställningar om hur barn skulle vara i sociala sammanhang och hur de samverkar med 

varandra, samt att karaktärsdragen jämförs med normen för hur de tycker att ett barn ska vara 

(2014, s. 49).              

 

I Läroplanen för förskolan nämns barn i behov av särskilt stöd endast en gång (Lpfö98, 2016, 

s. 14). Där beskrivs det att pedagogerna ska ansvara och uppmärksamma hur barn ligger till i 

sin utveckling. Detta ska göras genom att analysera och dokumentera barnet, men samtidigt 

nämns det inte hur pedagogerna ska agera i sin analys om barnet. Läroplanen för förskolan 

nämner även att pedagoger ska uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd vid övergångar, 

som exempelvis när de börjar på en ny avdelning eller vid förskolestarten. Detta skulle kunna 

tolkas som att personalen ska undersöka hur “barn i behov av särskilt stöd” ligger till i sin 

utveckling, men det framgår inte vad de ska jämföra med och vad personalen ska leta efter för 

att upptäcka ett barn som behöver mer hjälp (lpfö98, 2016, s. 14). Den tvetydighet som även 

beskrivs i Skollagen gällande de barn som anses ha “andra skäl” än psykiska och fysiska behov 

(2010:800, kap 8, 9 §), gör att förskolepersonal inte kan luta sig mot styrdokumenten för att få 

kunskap om vilka barn om behöver särskilt stöd.   

 

Forskarna Granlund och Lillvist (2015, s. 127) menar att nästan samtliga barn som är i behov 

av särskilt stöd är placerade på förskolor tillsammans med barn som inte behöver det särskilda 

stödet. För att få extern hjälp, menar de att det nästan uteslutande krävs en diagnos att luta sig 

mot (2015, s. 127). Det Granlund och Lillvist beskriver följer inte Läroplanen för förskolans 

riktlinjer, vilket beskriver att alla barn ska ha rätt till stöd och stimulans oavsett vilka behov de 
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har. Det stödet behöver barn i behov av särskilt stöd för att utvecklas utifrån samma möjligheter 

som resten av barngruppen (Lpfö98, 2016, s. 5). 

 

Ett uppdrag som Skolinspektionen utförde var att granska hur förskolor arbetar för att stimulera 

den sociala kompetensen och delaktigheten för barn i behov av särskilt stöd. Det gav dem tre 

slutsatser, där den första visade att pedagoger ofta lyckades identifiera vilka de ansåg vara i 

behov av särskilt stöd, men att de inte visste hur de skulle arbeta för att stimulera dem (2017, s. 

23). Den andra visade att förskolans förhållningssätt till barn i behov av särskilt stöd inte skiljde 

sig från deras ordinarie arbetssätt och att personalen inte fått tillräckligt med tid till att reflektera 

eller fått förutsättningar för att utveckla sin kompetens (2017, s. 23). Den tredje slutsatsen var 

att arbetet med barn i behov av särskilt stöd uppfattas olika av personal eftersom läroplanen 

utgår från strävansmål, samtidigt som den inte förklarar hur förskolans personal bör arbeta 

praktiskt. Skolinspektionen menar att en konsekvens till det är att alla barn inte får samma 

förutsättningar till att lyckas (2017, s. 23). 

 

Enligt forskaren Linda Palla finns det en stor brist på forskning kring specialpedagogik i 

förskolan och att det mesta av forskningen även inkluderar andra verksamheter (2015, s. 96). 

Hon menar dock att forskningen ökar kring hur förskolans pedagogiska arbete kring 

specialpedagogik ska se ut organisationsmässigt. Palla menar att de studier som genomförts 

kring specialpedagogik i förskolan har haft lärande och samspel i fokus, men att de endast har 

tagit del av förskollärare och föräldrars perspektiv av barnen och inte barnens perspektiv (2015, 

s. 96). Därför anser hon att det behövs mer forskning om specialpedagogik i förskolan som både 

rör hur barn i behov av särskilt stöd ska få bättre förutsättningar och där deras eget perspektiv 

är i fokus (2015, s. 97 & 109). Av de studier som gjorts bedömer Palla att det finns många 

specialpedagogiska områden som behöver förbättras, inte minst gällande frågor om värdegrund 

och hur synen på barn som anses vara i behov av stöd ser ut (a.a., s. 96).  

 

2.2 Lek 

 
Vad leken är för något har historiskt sett varit svårt att definiera, trots att forskare länge varit 

överens om att leken är en betydande faktor till barns lärande och utveckling (Welén, 2014, s. 

29). Författaren Birgitta Knutsdotter Olofssons beskriver leken som någonting paradoxalt, där 

två motsatser blir sanna i beskrivningen av leken. Hon menar att en lek är på riktigt, men 

samtidigt på låtsas och att en lek är ett möte både med den yttre och den inre världen (2003, s. 

21-22). Olika professioner som lärare, förskollärare, forskare och även andra yrkesroller som 

historiker, språkvetare, formgivare har alla försökt ta reda på lekens betydelse för barn (Welén, 

2014, s. 29). I läroplanen för förskolan definieras vad leken har för betydelse för barns 

utveckling och att förskolan ska främja det lustfyllda lärandet genom fantasi, kommunikation, 

symboler och att barnen ska kunna fundera och resonera om problem som uppstår (Lpfö98, 

2016, s. 6). Knutsdotter Olofsson beskriver att när barn leker, handlar det om att omvandla den 

bilden som de har på verkligheten till något annat exempelvis att förvandla något ifrån en film, 

serie, teater till någon lek och att barnen ofta går in i en roll blir det nästan som om de går in i 

trans och de tappar förmågan till tid och verklighet (Knutsdotter Olofsson, 2014, s. 77). 
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Forskarna Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson beskriver att autenticitet och fantasi 

behövs för att kunna skapa en kreativ lekmiljö. De menar att autenticitet och fantasi kan 

förklaras som en övergång mellan verkligheten och något som inte är på riktigt, vilket 

exempelvis är när pedagogerna skapar aktiviteter som inkluderar både ett lekande och ett 

lärande (2009, s. 154). Även Läroplanen tar upp förskollärarnas möjligheter att skapa en 

betydelsefull miljö och beskriver att barnen ska erbjudas en trygg miljö som lockar till lek i 

förskolan (Lpfö98, 2016, s. 6). 

 

Knutsdotter Olofsson hävdar att leken har nästan en magisk kraft att “öppna dörrar” som 

tidigare varit stängda för barn som har dragit sig undan (2014, s. 77). Med det menar hon att 

barn som personalen anser behöver mer stöd saknar grundläggande kunskaper i att leka och 

specifikt att de saknar de sociala lekreglerna, “den som inte förstår han förstör”. Därför har 

dessa barn svårare att bli accepterade in i leken av de andra barnen (Knutsdotter Olofsson, 2014, 

s. 77). 

 

I den nya läroplanen, som träder kraft 2019, har leken ett eget, mer utförligt stycke än vad den 

aktuella läroplanen jämförelsevis skriver om lek (Lpfö18, 2018, s. 5; Lpfö98, 2016, s. 6). 

Förutom att leken anses vara bidragande för att barn lär sig att bland annat fantisera, bearbeta 

upplevelser, samt stimulera dess kommunikation och motorik, beskriver den kommande 

läroplanen att leken ska vara central i utbildningen. Vidare beskrivs leken vara bidragande till 

att barn mår bra, samtidigt som pedagoger förväntas ge barnen förutsättningar till lek (Lpfö18, 

2018, s. 5). 
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3 Studiens syfte och frågeställningar  

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers beskrivningar 

av lekens påverkan när det gäller barn i behov av särskilt stöd och hur de beskriver att deras 

arbetssätt kan hjälpa dessa barn. Studien har också för avsikt att behandla hur förskollärare och 

specialpedagoger resonerar om de barn som inte leker och vilken betydelse leken har för barns 

lärande. 

  

3.1 Frågeställningar: 

 

• Hur beskriver förskollärare respektive specialpedagoger lekens påverkan när det gäller 

barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur beskriver förskollärare respektive specialpedagoger att deras arbetssätt kan hjälpa 

barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur ser förskollärare och specialpedagoger på barn som inte leker? 

• Hur beskriver förskollärare respektive specialpedagoger lekens betydelse? 
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4 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel redogör vi för olika forskares syn på lek och specialpedagogik. Först beskrivs 

begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” och dess historia och framväxt. Vidare problematiserar 

forskarna begreppet och tar upp andras studier för att styrka sina påståenden i ämnet. Därefter 

förklaras lekens innebörd och olika yrkesprofessioners arbetssätt från forskares synvinklar. 

 

4.1 Forskares syn på barn i behov av särskilt stöd 

 

Under 1970-talet försvann begreppet "barn med behov av särskilt stöd”, delvis för att förskolan 

inte hade några kunskaper för att avgöra ifall barnet behövde särskilt stöd. Senare användes 

begreppet för att få en mindre barngrupp och mer personal till förskolan (Lutz, 2009, s. 87). 

Lutz menar att socialstyrelsen på den tiden lyssnade till forskare och teoretiker som Goffman 

och Sheff och deras stigmatiseringsteorier. Teorierna påvisade att det fanns stora risker att 

barnet inte skulle få samma möjlighet att skapa kamratrelationer till de andra barnen på 

förskolan, eftersom de då skulle uppfatta barnet som annorlunda. Samtidigt fanns en oro för att 

få samma stämpel som skolan, där de behövde ha speciallärare eller andra pedagoger med extra 

behörighet, vilket skulle påverka förskolorna ekonomiskt (Lutz, 2009, s. 87). 

 

Lutz tar upp att förskolan historiskt sett har haft olika hjälpmedel för att bedöma barn. De som 

arbetade i förskolan i slutet av 1990-talet tyckte att bedömningsverktyg inte inkluderade 

begreppet “en förskola för alla”, utan det pekade ut mer hur ett barn skulle vara och att det inte 

skulle finnas några avvikelser från normen (2009, s. 34). Bedömningar i förskolan är dock svårt 

att komma ifrån, menar Lutz, då det finns i verksamheten utan att man kanske tänker på det 

(2009. s. 54). Pedagogerna som tycker att det är bra att bedöma barn utgår ifrån barnets 

avvikelser från resten av barngruppen och använder sig av mätningsverktyg för att upptäcka 

avvikelser. Riktlinjerna för att göra en bedömning är dock svår eftersom det blir otydligt vad 

man jämför med (Lutz, 2009, s. 54). 

 

Enligt Renblad och Brodin beskriver specialpedagogerna i deras studie att ett barn i behov av 

särskilt stöd, är ett barn som har mer svårigheter än övriga barn i barngruppen och därför 

behöver mer hjälp med olika saker (2014, s. 387). Förskolan har olika understyrda krav som 

barn i behov av särskilt stöd har svårt att uppnå och då hamnar de utanför “normen” och det 

kan leda till att det blir svårare för dem att upprätta kamratrelationer samt att konflikter kan 

uppstå (Renblad & Brodin, 2014, s. 387). Renblad och Brodin använder Almqvists avhandling, 

där tas det upp att antalet barn som behöver stöd av något slag är ungefär var fjärde barn i en 

barngrupp. Orsakerna kan vara huvudvärk, psykisk ohälsa, magont och det gör att barnen som 

möjligtvis behöver mer hjälp kan ha svårt att få den hjälpen (2014, s. 389). 

 

Det finns olika anledningar till att särskilt stöd behövs i förskolan menar Lutz. Han hänvisar till 

bland annat Taggart som undersökte hur det kom sig att barn behöver det extra stödet och om 

det går att identifiera de barn som är beroende av stöd. De kommer fram till att det kan bero på 

många olika anledningar som exempelvis vårdnadshavarnas utbildningsnivå, låg inkomst, 
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dåliga förhållanden. Studiens resultat visar att när det finns en tydlig struktur och kvalité på 

förskolan, minskar risken för att barn ska behöva hjälp utifrån av specialpedagoger eller andra 

åtgärder (Lutz, 2009, s. 34).    

 

4.2 Forskares syn på lek 

 

Vad leken innebär beskriver Ingrid Sandén (2005) utifrån Winnicotts förklaring. Winnicott 

menar att leken visar hur barnet har det i vardagen och att välbefinnandet berättar om hur barnet 

leker (Sandén, 2005, s. 27). Han tar upp att för att kunna definiera begreppet lek, behöver man 

förstå att lek inte bara handlar om fantasi utan lek är något mellan verklighet och fantasi. I detta 

mellanting skapar barnen kamratskap och tränar upp sitt kommunikationsverktyg och även 

andra ting som handlar om barnets utveckling, vilket går att koppla till lek. Winnicott delar 

även psykoanalytikern Eriksons analys, om att leken kan fungera som en terapiform, där det 

bekräftande och sociala är en del av “terapin” (Sandén, 2005, s. 27). Sandén hänvisar till 

forskaren Asplund som menar att det krävs lek för att människan överhuvudtaget ska kunna 

socialisera sig. Asplund citerar Schiller som tycker att “människan endast är människa när hon 

leker“, han menar att lekens “makt” styr och gör att barnen genom sammankopplade grupper 

socialiserar sig och även påverkar sin egen självständighet (Sandén, 2005, s. 29). Vidare 

beskriver Sandén att psykoterapeuten Stern tar upp två områden som leken skapar för barnets 

självständighet. Dessa områden är erfarenheter och upplevelser som barnet har varit med om 

och ifall områdena utvecklas på ett bra sätt skapas ett självförtroende för barnet (Sandén, 2005, 

s. 30).      

 

Charlotte Tullgren menar att resultat av lekforskningen som finns i de olika styrdokumenten i 

förskolan är baserade utifrån två områden. Lekforskningen som tas upp i det första området 

baserades på flera forskare som visar att leken är viktig för barns utveckling och lärande (2004, 

s. 25). Det andra området av lekforskningen som styrdokumenten lutar sig mot är barns syn på 

lek. Tullgren menar att den forskningen bland annat drar slutsatsen att vuxna ofta avbryter barns 

lek och att barnen anser att de har mindre frihet i leken eftersom pedagogerna ger för mycket 

regler. Tullgren har även tagit del av forskare som inte anser att leken nödvändigtvis bidrar till 

utveckling och lärande. En av dessa är Steinsholt som anser att leken sällan får ett här-och-nu-

fokus, utan enbart fokuserar på långsiktiga konsekvenser (Tullgren, 2004, s. 25–26).  

 

4.3 Barn som inte leker 

 

Knutsdotter Olofsson beskriver att det kan finnas många orsaker till att barn inte leker. En 

“harmoni” är viktig för att det ska bli någon lek och leken måste följa en logik, ett tema och 

regler. Vidare menar hon att barn som inte leker känner någon form av rädsla och otrygghet, 

vilket riskerar att göra att harmonin inte uppfylls (1991, s. 134–135). När det uppstår rädsla och 

otrygghet menar Knutsdotter Olofsson att barnen inte ens vågar gå in i leken och det gäller även 

när vuxna leker med andra vuxna eller barn. Vidare menar hon att vuxna som inte vågar leka är 

rädda för vad arbetskamraterna ska anse om dem. Dem vill inte göra bort sig i leken, vilket kan 

leda till att de också kan känna sig fåniga eller osäkra, istället väljer den vuxna att avstå och 

undgå att gå in i leken (1991, s. 135). 
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De vuxna har en viktig roll i allt som barn gör på en förskola och det gäller även varför barn 

inte leker (Knutsdotter Olofsson, s. 163). Personalen behöver ha en positiv inställning till lek, 

planera för lek, anpassa miljön för lek och ha ostörda utrymmen för lek, samt ha tid till att leka 

och vara med i leken själva. Personalen behöver skapa en lekmiljö som bygger på barnens 

intressen och det ska stimulera barnens behov (Knutsdotter Olofsson, 1991, s. 163). Personalen 

behöver även avväga när det behövs, stötta barnen i deras lekarbete.  

 

I förordet till Folkman och Svedins bok, Barn som inte leker (2003), refererar psykoanalytikern 

och författaren Clarence Crafoord till barnläkaren Winnicott som menar att barnen använder 

sig av leken för att stärka sin självkänsla, samtidigt som de skapar ett bra förhållningssätt till 

sin omgivning, vilket han menar gör dem mer fritt tänkande (2003, s. 10). Crafoord beskriver 

vidare vikten av leken i förskolan och att den potentiellt kan “rädda” många barn vars liv annars 

riskerar bli mycket svårare, bara förskolan förhåller sig till leken på rätt sätt. Han menar att 

leken kan hjälpa och “reparera” de barn som kommer från instabila hemmiljöer, samt att leken 

kan vara en nyckel till att förebygga den samhälleliga psykiska ohälsan (2003, s. 10 & 11). 

 

4.4 Specialpedagogers roll i förskolan 

 

Renblad och Brodin menar att de arbetssätt som specialpedagoger använder sig av, för att hjälpa 

barn i behov av särskilt stöd, kan skilja sig åt beroende på deras yrkesroller (2014, s. 386). I 

förskolan kan det innebära att rådgiva, handleda och vara något som förskollärarna kan använda 

sig av för att få nya idéer eller om de har låst sig för dem. De hänvisar till Wilson som tar upp 

vikten av att få så tidiga insatser som möjligt och att det kan ha en stor inverkan på barnets liv 

senare i livet. Förskollärare eller andra pedagoger i förskolan har enligt Renblad och Brodin 

svårt med begreppet att “bedöma barn” och att se var barnen ligger i sin utveckling. Det beror 

dels på att förskollärare inte ska bedöma det enskilda barnet och att man inte vet riktigt vad som 

ska mätas (2014, s. 386). Om en specialpedagog ska göra exempelvis en handlingsplan eller en 

kartläggning är det viktigt att föräldrakontakten är bra och att de tillsammans kan komma 

överens om vilket arbetssätt som passar till barnet samt att personalen arbetar efter det 

gemensamma arbetssättet (Renblad & Brodin, 2014, s. 387). 

 

En studie om studerande specialpedagogers syn på sin kommande yrkesroll i Sverige och 

Finland har genomförts av Takala et al.. I den visade det sig att de svenska studenterna ansåg 

att deras huvuduppdrag för sin kommande profession var att arbeta direkt med barnen. Det 

visade sig även att de ansåg att det var av stor vikt att inkludera barn i behov av särskilt stöd 

med övriga barn och att specialpedagogers huvudområde var att hjälpa barn med 

inlärningssvårigheter (2015, s. 35). En liknande studie har genomförts av Spiridon-Georgios 

Soulis. Han har undersökt vilka egenskaper specialpedagoger anser sig behöva ha för ett 

effektivt arbete. I undersökningens resultat framgick det att specialpedagogerna ansåg att 

kärleken för yrket och en medvetenhet om dess betydelse samt förhållandet till andra människor 

var de tre viktigaste egenskaperna att ha (2009, s. 97–98). Vidare drog Soulis slutsatsen, att en 

effektiv specialpedagog kan identifieras som någon som delar med sig av sin kompetens och 
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att de baserar sitt arbete på aktuella studier och forskning för att kunna bemöta andra korrekt 

(2009, s. 98). 

 

4.5 Ett arbetssätt för ”barn i behov av särskilt stöd”    

 

En metod för att hjälpa barn som är i behov av särskilt stöd är lekarbete. Ingrid Sandén menar 

att lekarbete är en bra metod för utåtagerande barn, där de kan undvika negativa omdömen och 

konflikter. Den ursprungliga idén om lekarbete var att en lekpedagog skulle ta med sig barn 

med “emotionella störningar”, som det tidigare kallades. De barn som hade svårigheter att delta 

i gruppaktiviteter tog lekpedagogerna med sig till ett rum där de fick leka, arbeta och skapa med 

material som barnen själva hade valt ut. Metoden utvecklades och anpassades även till barn 

med andra behov av särskilt stöd (2009, s. 189–190). I lekrummet fick de stimulera sin fantasi 

och kreativitet, utan att lekpedagogen ställer några frågor till barnen eller berömmer och 

kritiserar dem (Sandén, 2009, s. 191). 
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5 Teoretiska perspektiv 

 

I följande avsnitt beskrivs olika teorier främst utifrån Annica Löfdahls avhandling. Först 

beskrivs en klassisk och historisk syn på lekteorier. Därefter beskrivs dagens syn på lekteorier 

från olika forskare. 

 

De två teorier som vår studie bygger på är psykologiska och biologiska perspektiv och kulturella 

och sociala perspektiv. Det finns andra teorier som skulle kunnat användas för att styrka 

intervjupersonernas åsikter, men vi anser att Löfdahls beskrivning av lekteorier styrker 

respondenternas svar vilket gör att intervjuerna blir mer begripliga. 

 

5.1 Lekteorier  

 

De klassiska lekteorierna grundar sig på filosofiska tankar, menar Löfdahl, där en av de mest 

övergripande frågorna var “varför barn leker”. 1998 kom den första psykologiska teorin om 

överskottsenergin som riktar in sig på barn med fysisk utveckling, där energin skulle släppas ut 

genom rörelser eller att energin skulle lagras (2002, s. 38).  

 

Löfdahl beskriver att dagens lekteorier grundar sig på empiriska studier av barns lekar. Hon 

delar in lekteorierna som antingen psykologiska och biologiska perspektiv, samt sociala och 

kulturella perspektiv. Hon menar att det finns forskare, som exempelvis Summers, som antyder 

att det inte finns någon övergripande teori längre (2002, s. 38). Det finns några olika lekteorier 

och enligt Löfdahl tycker Olofsson att det är bra att blanda de olika lekteorierna och inte bara 

fastna i en av dem (2002, s. 37). Vidare skriver Löfdahl att forskarna Wood och Attield (1996) 

har studerat leken och dess betydelse. I deras forskning framkommer det att de inte riktigt kan 

komma fram till vilken effekt leken har och syftet till varför barn behöver leka. Det finns några 

forskare som fortfarande inte är övertygade om lekens syfte, exempelvis Lindqvist (1995) och 

Löfdahl (1998). De bygger vidare på Wood och Attfiends (1996) forskning som är kritiska till 

lekens betydelse. I den forskningen är arvet en stor och bidragande faktor, även behaviorismens 

tankar ses som viktiga. Det blir motstridigheter till dem som förespråkar lekens kraft och 

innebörd som Fröbel, Montessori, Dewey och Steiner (Löfdahl, 2002, s. 37). 

 

5.2 Psykologiska och biologiska perspektiv 

 

Löfdahl beskriver psykologiska och biologiska perspektiv som att individens utveckling eller 

personlighet är i fokus, vilket också utgör att förskollärare undersöker ifall barnen är avvikande 

mot resten av barngruppen (2002, s. 38). Hon menar att barn inom det här perspektivet bedöms 

utifrån hur de leker och vad de gör i leken. Vidare använder hon sig av Sigmund Freud, eftersom 

hans tankar om lek har en stor bakomliggande faktor inom perspektiven. Freud beskriver leken 

som ett sätt för barnen att avreagera sig och få ur sig energi. Genom hans teori kan förskollärare 

använda leken som ett instrument för att upptäcka avvikande beteenden och ibland använda sig 

av diagnosverktyg och kognitiva tankesätt för att förklara barnets stadie och förhållande till 

resten av barngruppen (Löfdahl, 2002, s. 38–39). De kognitiva tankesätten kommer främst från 
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Jean Piaget, som beskriver leken som en utveckling där tre stadier av leken finns med. Det 

första steget är det enkla, nästa steg är det komplexa och det sista steget är den abstrakta leken. 

Stegen kan förklaras som att leken går från ensamlek till mer en komplex social lek. Det finns 

också forskning om neuropsykologiska teorier, där det framställs hur hjärnans funktion och 

mognad är inbyggd i tankegångar och teorin menar att lek kan vara något barn ärver (Löfdahl, 

2002, s. 39).  

 

Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson (1993) fastnade för Freuds tankar och byggde senare 

vidare på hans teorier. Freud menade i sina teorier att människan slutar utvecklas efter 

puberteten, vilket Erikson vidareutvecklade. Erikson antydde till skillnad från Freud att 

utvecklingen är livslång och skapade åtta faser som han ansåg att en människa genomgår i livet. 

Vidare menade han att varje utvecklingsfas präglas av olika former av konflikter eller kriser 

som resulterar i antingen positiva eller negativa konsekvenser, vilket påverkar formandet av 

individer (Hwang & Nilsson, 2011, s. 52–53). I en av faserna beskriver Erikson att barn som 

genomgår svårigheter i livet, olika former av problem eller har upplevt trauman, ett behov av 

att få “leka sig ur problemen”. Det menar han är den mest naturliga vägen att genomgå för att 

läka sig själv (Erikson, 1993, s. 201). I studien valdes därför att använda Eriksons teorier istället 

för Freuds, för att tolka intervjusvaren.   

 

Nedan följer en tankekarta där Löfdahls avhandling är grunden för att förstå tankekartan. Vi 

inspirerades av avhandlingen och har tolkat några begrepp som vi anser är viktiga inom de två 

perspektiven, där Freuds och Piagets stadier och den biologiska faktorn med arvet ses som 

viktiga delar (2002, s. 38).   
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5.3 Kulturella och sociala perspektiv  

 

Det kulturella och sociala perspektivet som Löfdahl utgår från framhäver hur barn leker 

gemensamt och hur de utvecklar sin personliga kultur och sitt innehåll (2002, s. 39). Leken kan 

i det här perspektivet ses som en reproduktion av föreställningar, normer, kunskap och mönster. 

Den går även igenom spontanitet, dynamik och rörelsebehov. I teorin framgår hur kultur och 

barns lek grundar sig på olika kulturformer och material som finns i barnens närhet, där de 

gemensamt kan skapa en kultur. Om individer utgår från det kulturella och sociala perspektivet 

kan då leken enligt Löfdahl också ses ur estetiska synvinklar, där fantasi, musik, rörelse bildar 

en enhet och att barn lär sig genom ett kreativt lärande (2002, s.39-40). Kommunikation är ett 

annat avsnitt i teorin som Löfdahl sammanfattar och styrker med Batesons 

kommunikationsteori. Bateson framhäver metakommunikation som ett verktyg till lek och 

lärande. Hon anser även att Batesons teori går att dela upp i två steg, där det första steget är den 

faktiska nivån och den andra är metanivån (2002, s. 39). Löfdahl nämner att Vygotskij är en 

grundpelare i det här perspektivet, där Vygotskijs tankar om känslor och erfarenhet går att 

kopplas till fantasin och genom fantasin kan leken bli hanterbar för barnen (2002, s. 40).  

 

Forskaren Anders Jakobsson (2012) beskriver Vygotskijs kulturella och sociala perspektiv mer 

djupgående än Löfdahl, därför använder vi Jakobssons avhandling för att mer djupgående 

förklara Vygotskijs perspektiv.  

 

Enligt Jakobsson går det att antyda att nästan alla forskare inom det kulturella och sociala 

perspektivet grundar sig på Vygotskijs tankar och åsikter (2012, s. 152). Det som de sociala 

perspektiven tar hänsyn till är hur kulturella redskap kan påverka lärandet och barnen, samtidigt 

som de ser tanken, medvetandet och den materiella världen som en enhet. Teorierna som 

Vygotskij beskriver handlar om hur människors kunskaper kan förklaras genom att analysera 

barnets språk och handlingar som sociala och kulturella redskap. Mediering används för att 

förklara varför människor tänker och handlar som de gör och enligt Vygotskij blir språk ett 

centralt verktyg inom lärande som gör att barnen utvecklas (Jakobsson, 2012, s. 153). 

 

Nedan följer en tankekarta som beskriver kulturella och sociala perspektiv baserat på Löfdahls 

avhandling. Hon tar upp kommunikation, sociala aspekter, miljö och lekkultur som viktiga 

områden, vilket vi senare tolkar vidare med några egna uppfattningar (2002, s. 39).     
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6 Metod 
 

Det som bearbetas i följande avsnitt är studiens metod. I den beskrivs vilket tillvägagångssätt 

som används för att genomföra studien och motivet till valet av kvalitativ metod med 

samtalsintervju. Avsnittet tar även upp urval och avgränsningar, studiens arbetsfördelning och 

hur data har analyserats. Slutligen tas studiens etiska hänsyn i beaktande. 

 

6.1 Metod för datainsamling 

 

För att få fram önskat resultat valde vi att fokusera på samtalsintervjuer. Syftet med det var att 

få ta del av förskollärare och specialpedagogers perspektiv och synsätt på det aktuella ämnet.  

 

Peter Esiasson beskriver samtalsintervjuer som en teknik för datainsamling där det är tämligen 

enkelt att registrera oväntade svar och där problemformuleringar framställs (2017, s. 260–261). 

Att använda sig av den kvalitativa forskningsintervjun anses vara ett sätt för att förstå den 

intervjuades livsvärld utifrån hur personen själv upplever den och tolkar den (Esiasson, 2017, 

s. 262–263). 

 

6.2 Urval och avgränsningar 

 

Intervjupersonerna är utvalda för att de har särskilda kunskaper inom förskolan och därför blir 

experter inom området. Intervjupersonen blir en informant i sin expertis och förmedlar sin 

kunskap till de som genomför intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 129). Att välja 

intervjupersoner utifrån de som anses vara centrala inom området och viktiga för ens intervju 

är något som benämns som centralitet (Esiasson, 2017, s. 267). Åldern och erfarenheten i yrket 

är en viktig faktor i urvalet, de gör att intervjupersonerna får en tydlig maktroll och expertisen 

blir mer påtaglig (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 130). Vi valde att utnyttja våra kontakter när vi 

valde ut personer att intervjua. För att komplettera våra kontakter med fler intervjupersoner 

använde vi något som Esiasson kallar för “snöbollsurval”, det vill säga att utnyttja de kontakter 

man har för att få tag i nya kontakter att intervjua (2017, s. 267). Några av de personer vi 

intervjuade frågade vi om de hade tips på andra att intervjua som de ansåg var kompetenta, 

främst var vi då ute efter att få tag i fler specialpedagoger att intervjua. 

 

Kvalitativa intervjustudier kan vara problematiskt att genomföra eftersom mängden intervjuer 

är svårt att beräkna. Om det är för få intervjupersoner blir det svårt att dra några slutsatser, se 

likheter eller olikheter mellan kategorier samt dra någon hypotes kring vad de intervjuade sade 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156). Det kan även vara problematiskt om det finns för många 

intervjupersoner i studien. Det gör att det blir svårt att titta djupare på några utvalda studier 

eftersom urvalet är för stort, då blir tolkningarna svåra. Det som Kvale och Brinkmann menar 

är att mängden personer ska baseras på vad man vill ta reda på (2014, s. 156). Enligt Esiasson 

är det vanligt att tänka att ju fler intervjuer man genomför, desto bättre resultat, men att det 

snarare bör vara av vikt att fokusera på att de tillfrågade är genomtänkta och att de kommer väl 

förberedd till intervjuerna (2017, s. 270). Vidare menar han att omkring tio personer brukar 
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vara lagom för att få ut tillräckligt med intressanta analyser vid genomförandet av 

samtalsintervjuer (2017, s. 268). Av den anledningen valde vi att inte tillfråga fler personer, när 

vi uppnått önskvärt antal. 

 

6.3 Arbetsfördelning och tillvägagångssätt 

 

För att ta kontakt med informanterna valde vi att skicka ut förfrågningar till utbildade 

förskollärare och specialpedagoger, främst inom två storstäder i Sverige. Intervjuerna utgick 

från två olika intervjuguider, där den ena inriktade sig på förskollärare och den andra på 

specialpedagoger. Till de som var intresserade av att bli intervjuade skickade vi våra 

intervjuguider (se bilaga 1 och bilaga 2), för att ge dem möjligheten att förbereda sina svar, 

samt kom överens med dem om tid och plats för intervjuerna. Att intervjua vänner eller bekanta 

riskerar påverka svaren, enligt Esiasson, som skriver att vänskapen kan göra att saker tas för 

givet när frågor ställs, samtidigt som det kan vara enklare för den intervjuade att öppna upp sig 

för en person man inte känner (2017, s. 268). Med det i åtanke valde vi att dela upp intervjuerna 

så att vi inte intervjuade de personer vi själva kände, utan låta den andre av oss göra det. Den 

som inte genomförde samtalsintervjuerna ansvarade istället för att ta hand om ljudinspelningen 

på en mobiltelefon och föra anteckningar kring observationer av respondenten, vilket 

inkluderade exempelvis kroppsspråk, hur intresserad och engagerad personen verkade och 

övriga helhetsintryck. Av de intervjupersonerna som valdes ut intervjuade inte den av oss som 

hade anknytning till personen. 

Vid val av plats för intervjuerna valde vi att genomföra de i en lugn miljö utan yttre 

störningsmoment. Esiasson menar att miljön påverkar respondentens svar och att det därför är 

klokt att genomföra intervjun på en plats där hen känner sig så trygg och bekväm som möjligt 

(2017, s. 277). När intervjuguiden skickades ut frågade vi samtidigt om de hade något önskemål 

om plats. Eftersom de flesta av intervjuerna med förskollärare genomfördes under arbetsveckan 

så blev det smidigast för oss att utföra dem på plats på förskolorna. Intervjuerna varierade i 

längd och tog mellan 15 och 45 minuter, men de flesta var ungefär 30 minuter långa. Vi 

ansvarade för fem intervjuer vardera och transkriberade lika många intervjuer sammanlagt.  

Merparten av uppsatsen skrev vi tillsammans, men vi delade upp skrivandet utifrån våra 

inriktningar, Pontus skrev om förskollärare och Olle om specialpedagoger. Övriga områden har 

skrivits tillsammans.  

6.4 Databearbetning och analysmetod 

 

Tematisk analys är enligt forskaren Alan Bryman en av de vanligaste metoderna för att bearbeta 

kvalitativ data (2011, s. 528). Han anser att leta efter teman är ett vanligt arbetssätt att använda 

sig av vid en kvalitativ analys av det material man fått fram. Vidare beskriver Bryman att 

Framework är ett tillvägagångssätt för att samla data, vilket görs genom att kategorisera det 

analyserade materialet i teman och subteman (2011, s. 528). Därför valde vi att använda oss av 

Brymans tillvägagångssätt. 
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Enligt Kvale och Brinkmann så är ljudinspelning det vanligaste sättet att samla in material till 

intervjuer, vilket de menar har sina fördelar då den som genomför intervjuerna kan fokusera på 

intervjuns innehåll och inte på att anteckna allt som sägs i intervjun (2014, s. 218). Vidare menar 

Kvale och Brinkmann att det ofta kan anses vara störande att föra anteckningar under intervjun 

eftersom det riskerar avbryta den intervjuade för att anteckningarna skall hinna föras (2014, s. 

219).  

 

För att få ut insamlad data lyssnade vi igenom ljudinspelningarna ungefär tre gånger på intervju, 

eftersom vi behövde pausa och spola tillbaka i intervjuerna ibland. Efter att transkriberingen 

var färdigställd valde vi att lyssna igenom intervjuerna en extra gång, för att säkerhetsställa ifall 

tolkningarna var densamma som tidigare. Beroende på intervjuernas längd och innehåll 

varierade tiden vi spenderade på att transkribera. Transkriberingarna tog mellan två till fem 

timmar att genomföra. Det transkriberade materialet sammanfattade vi först utifrån 

intervjufrågorna och plockade ut citat vi ansåg var intressanta. Därefter tolkades intervjusvaren 

utifrån studiens fyra frågeställningar. 

 

6.5 Etisk hänsyn  

 

Det som vi har i åtanke inom de etiska aspekterna är Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Vad 

Vetenskapsrådet anser ska finnas med är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, s. 6). Av den anledningen skickade vi ut en 

medgivandeblankett, samt ett informationsbrev till respondenterna (se bilaga 3 & bilaga 4). 

 

Informationskravet handlar om att vi informerade intervjupersonerna vilken roll deras 

medverkan i studien har. I informationen ska det tydligt framställas att respondenterna när som 

helst kan avbryta studien och att det inte finns något tvång att medverka, utan det är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). De intervjuade ska även ge oss forskarstudenter ett samtycke som 

styrker att de vill vara med i studien. Det görs genom en underskrift där det tydligt framgår vad 

studien ska innehålla (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I uppsatsen ska det inte finnas utrymme till 

att kunna identifiera personerna som finns med i studien. Det är ett konfidentialitetskrav som 

används för att säkra personens identitet och att vi är varsamma med den informationen som vi 

får (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vi tar även hänsyn till att bara nyttja informationen som vi 

får under uppsatsskrivandet och inte till någonting annat, vilket är det sista av de fyra kraven 

som uppsatsen grundar sig på (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  
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7 Resultat och analys  

I detta avsnitt presenteras förskollärarnas och specialpedagogernas svar från 

samtalsintervjuerna. Psykologiska och biologiska perspektiv, samt kulturella och sociala 

perspektiv har använts för att tolka svaren. 

Först presenteras Delstudie 1 med intervjuade förskollärare och därefter Delstudie 2 med 

intervjuade specialpedagoger. I delstudierna är alla frågorna uppdelade efter uppsatsens fyra 

frågeställningar. Resultatet har strukturerats utifrån rubriker som bygger på studiens 

frågeställningar.  

 

7.1 Delstudie 1 – intervjuer med förskollärare 

Genomfördes av Pontus Klingenström.  

 

Här nedan följer bakgrundsfakta om varje förskollärare, vars svar beskrivs och analyseras. I 

delstudien benämns förskolans personal både som ”pedagog” och som ”förskollärare”. Varje 

person beskrivs utifrån nummer för att kunna vara anonyma i studien.  

 

Förskollärare 1 arbetade på en förskola centralt belägen i en storstad i Sverige. Hen är 30 år 

och har arbetat inom förskolans värld som förskollärare i 6 år.  

 

Förskollärare 2 arbetade på en förskola centralt belägen i en storstad i Sverige. Hen är 53 år 

och började arbeta på förskola 1986.  

 

Förskollärare 3 arbetade på en förskola i en förort till en storstad i Sverige. Hen är 57 år och 

har arbetat på olika förskolor sedan hen tog förskollärarexamen 2000.  

 

Förskollärare 4 arbetade på en förskola i en förort till en storstad i Sverige. Hen är 49 år och 

har arbetat som förskollärare i 8 år efter sin examen.  

 

Förskollärare 5 arbetade på en förskola i en förort till en storstad i Sverige. Hen är 57 år och 

har arbetat inom förskolan sedan 18 års ålder, 25 år som barnskötare och 11,5 år som 

förskollärare.  

 

Förskollärare 6 arbetade på en förskola centralt belägen i en storstad i Sverige. Hen är 36 år 

och har arbetat som förskollärare sedan 2007. Hen har även läst en termin specialpedagogik. 

 

Förskollärarnas beskrivning av lekens påverkan när det gäller barn i behov av särskilt 

stöd 

 

Även om samtliga av de intervjuade fokuserar på olika områden i sina svar, är samtliga 

förskollärare överens om att de behöver ta en aktiv roll för att hjälpa barn i behov av särskilt 

stöd. Några svarade utifrån hur deras roll i leken ser ut, medan andra talade om lekens roll för 

barnen. Förskollärare 4 och Förskollärare 5 beskriver sina roller i leken utifrån olika 

perspektiv. Förskollärare 4 anser att alla pedagoger bör ge strategier och råd till barnen för att 
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hjälpa dem att lära sig saker samt hur lekregler fungerar. De strategierna som Förskollärare 4 

talar om, ses som att pedagogerna behöver vara aktiva och stöttande med barnen, vilket kan 

hjälpa dem i deras utveckling. Det går att tolkas utifrån ett kulturellt och socialt perspektiv. 

Förskollärare 4 förklarar: 

 

Det går inte att tro att barnen klarar sig själva utan då får inte barn i behov av särskilt stöd 

samma förutsättningar att utvecklas 

 

Förskollärare 5 tar istället upp att det ofta blir ett barnperspektiv och de vuxnas syn på lek. Hen 

menar att förskollärare bör uppmärksamma när barns lek blir synliggjord och vad de leker. Hen 

menar även att det skulle kunna vara självvalt av barnet att inte leka med andra. Tvärtemot från 

vad svaret Förskollärare 4 gav kan responsen som Förskollärare 5 ger tolkas utifrån ett 

psykologiskt och biologiskt perspektiv. Detta eftersom hen talar om att pedagoger ofta bedömer 

barn utifrån deras individuella förmåga och att pedagogerna drar slutsatsen att dessa barn har 

leksvårigheter, utan att det nödvändigtvis behöver vara fallet. 

 

Förskollärarna är samtliga inne på hur de kan hjälpa barnen i behov av särskilt stöd genom 

leken och att de har en viktig roll i det pedagogiska arbetet för att hjälpa barnen. Förskollärare 

1 berättar att hens förskola har ett motto om att lekens betydelse ska genomsyra barnens vardag 

och att leken kan fungera som en bearbetning av trauman, en lekterapi och en arena där barnen 

får träna på turtagning. Bearbetningen som Förskollärare 1 talar om går att tolkas utifrån det 

psykologiska och biologiska perspektivet. Hen berättar även att de har ett ansvar att hjälpa barn 

att lära sig leka. Förskollärare 2 ger tips på att starta lekar som är anpassade utifrån vilket behov 

barnen har och förklarar vad leken kan ge barnen, vilket exempelvis kan vara att träna 

turtagande och social kontakt. Även förskollärare 3 nämner sin roll, där vikten av att medleka 

och att starta upp exempelvis en rollek kan underlätta för barnen. Förskollärare 4 menar att 

pedagogens roll är att vara aktiv och stöttande, samt att de förväntas ge förutsättningar för 

barnen att utvecklas och att pedagoger därmed har en avgörande roll. Det som Förskollärare 2, 

3 och 4 talar om går att tolka utifrån ett kulturellt och socialt perspektiv, eftersom de 

perspektiven grundar sig mycket i att stötta barns lek. Det tillvägagångssättet stärks av 

Vygotskijs proximala utvecklingszon som beskriver hur en person med mer kunskap hjälper de 

med mindre kunskap, vilket i deras svar går att koppla ihop med en pedagog som hjälper barn 

i leken. Förskollärare 5 nämner att, beroende på vilka behov barnen har, kan pedagoger gå in i 

leken och hjälpa dem, vilket exempelvis kan vara till hjälp ifall de behöver träna på att leka. 

Det förklarar hen som: 

 

För barn i behov av särskilt stöd, då tänker jag att det beror på vad det är, men det där med 

att vara inne i mindre grupper och jobba i projekt eller med uppgifter med måleri och lera, 

men det kan också vara att gå in i leken och att träna sig på att leka. 
 

Även Förskollärare 6 menar att pedagoger bör gå in i leken för att hjälpa dem att träna på att 

leka och att de via den träningen, samt bildstöd, kan lära sig nödvändigheter som turtagning, 

leksignaler och deras språk kan därmed utvecklas. När barnen anses behöva träna på att leka, 

kan det ses som en bedömning av att barnen har leksvårigheter och därmed behöver stöd, vilket 



20 
 

går att koppla samman med psykologiska och biologiska perspektiv. Däremot går det även att 

tolka analysen med stöttning, vilket är en del av ett kulturellt och socialt perspektiv. Det gör att 

svaret Förskollärare 6 ger kan ses utifrån båda perspektiven. 

 

Förskollärarnas beskrivningar av hur deras arbetssätt kan hjälpa barn i behov av särskilt 

stöd 

 

Det arbetssätt som förskollärarna använder sig av för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd 

skiljer sig åt, men det finns också många likheter. Förskollärare 1 har den gemensamma synen 

som Förskollärare 2 att det är viktigt med rutiner, bilder och rutinscheman.  Förskollärare 2 

och Förskollärare 3 tar upp att det är viktigt för barn med trygghet och att ha ett lugn när man 

arbetar med barn i allmänhet, men att det är ännu mer viktigt i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd. Genom att använda sig av mindre grupper och uppdelningar av barnen, styr 

Förskollärare 4 och Förskollärare 5 barnen i en inriktning där, barnet eller barnen i behov av 

särskilt stöd får mer tid och möjlighet att ta plats och utvecklas. Gruppkonstellationerna som 

Förskollärare 4 och Förskollärare 5 försöker skapa kan förknippas med kulturella och sociala 

perspektiv, där det är viktigt att barnen lär sig av varandra och i olika sociala konstellationer. 

Förskollärare 2 och Förskollärare 5 beskriver att de även använder sig av miljön för att påverka 

hur barn i behov av särskilt stöd ska känna sig. Både två påvisar att miljöns påverkan och intryck 

har en betydande roll i lärandet för barn i behov av särskilt stöd. Även miljön och barnens 

omgivning kopplas samman med det kulturella och sociala perspektivet och i miljön kan 

förskollärarna bruka material som anpassas till lekens möjligheter. De säger även att det inte 

ska vara för mycket intryck och saker på väggarna, då det kan skapa en förvirring, men 

samtidigt inte för lite material, då det kan göra att barnen blir uttråkade. Belysningen ska vara 

behaglig och att det ska vara enkelt att ta sig fram, oavsett om barnet har någon fysisk 

nedsättning eller ej. Förskollärare 4 berättar att även hens förskola använder sig av lekgrupper 

och i lekgrupperna kan det vara endast ett barn, men ibland flera. Lekgrupperna är 

storleksanpassade och det arbetssättet anser hen är bra att använda om det exempelvis finns 

barn som har svårt att leka. Då tar hen in det barnet med leksvårigheter till ett rum med ett annat 

barn som hen inte anser har leksvårigheter, vilket skapar en “lekmiljö”. Hen förklarar hur 

situationen går till på följande sätt:  
 

Det som jag har använt mig av under de två senaste åren som jag har arbetat är att vi går 

iväg till ett rum som vi kallar för ”lägenheten”. I lägenheten händer det att skapas utrymme 

för annan lek där det exempelvis finns ett lekkök och leken kommer oftast igång fort. 

 

Lekgrupperna Förskollärare 4 talar om kan tolkas till ett psykologiskt och biologiskt 

perspektiv, där de ser utifrån barnets individuella förmåga och att det behövs lekgrupper för att 

skapa lek. Lekgrupper skulle även kunna tolkas som att förskolläraren har bedömt barnet eller 

barnen, ifall de har leksvårigheter och behöver en “mindre grupp” för att lära sig att leka. 

Gruppkonstellationerna går att tolka utifrån båda perspektiven. Det sker exempelvis när 

Förskollärare 4 beskriver att hen kan ta in ett barn i lekgruppen eller när hen tar in fler och det 

blir ett socialt sammanhang och lärande. 
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Förskollärare 3 är ensam i studien om att nämna ett lågaffektivt arbetssätt. I ett lågaffektivt 

arbetssätt försöker hen att anpassa sitt röstläge, beroende på vilken nivå barnet är på. Är barnet 

stressat eller uppe i varv hjälper det inte att själv gå upp i samma tonläge, utan det gör att barnet 

bara blir mer stressat. Det som hen menar hjälper är att istället gå ner i röstnivån och prata lugnt 

med barnet. Det kan vara att pedagogen inte är stressad, fast det låter som om personen är 

stressad och då menar hen att pedagogen för över den energin till barnen. Om energinivån är i 

obalans kan arbetssättet Förskollärare 3 talar om, avspegla sig på barnen och genom ett 

lågaffektivt arbetssätt kan pedagoger skapa ett lugn som påverkar varandra. Det går att 

sammankoppla det lågaffektiva arbetssättet med Batesons kommunikationsteori, där han tar 

upp att röstläget är en viktig del för att det överhuvudtaget ska bli någon lek. 

 

Förskollärare 5 tar, till skillnad mot de andra upp att det arbetssättet som hen tycker fungerar 

bäst för att fånga de barn som behöver extra stöd är humor. Humor använder hon dagligen och 

har märkt att just med arbetssättet fungerar bra för barn i behov av särskilt stöd. Humor 

använder hon dels för att fånga upp barnens uppmärksamhet och dels för att få verksamheten 

roligare. Förskollärare 5 har märkt att barn i behov av särskilt stöd har sällan samma lust att 

sitta still och lyssna på samlingar. Hen har därför förändrat och tagit bort de traditionella 

samlingarna och istället fokuserat på humor som en viktig del i samlingstillfällena. Hen 

beskriver samlingarna och sitt arbetssätt som: 

 

Det gäller att ha en blandning av att det är spännande, att det är roligt, dem har ett 

utrymme för att prata och se varandra och att bli lyssnade till och det ska det vara roligt 

– en kombination av humor och djupaste allvar. 
 

Förskollärare 6 arbetar på ett helt annat sätt än de andra intervjuade pedagogerna. Hen har en 

mindre barngrupp än övriga intervjupersoner och större personaltäthet. Det får effekten att hen 

har mer tid med de barnen som behöver stödet. Alla barn på hens förskola behöver någon form 

av stöd och då främst genom språkhjälp. Hen stöttar barnen med hjälp av bildkort, bildscheman 

och mycket rutiner, vilket många av de övriga förskollärarna också har tagit upp som viktigt. 

Eftersom hela personalgruppen använder sig av bildkort, bildscheman och andra artefakter som 

kan hjälpa barnen i deras lärande, blir det en gemensam kultur på förskolan, vilket kan tolkas 

med de kulturella och sociala perspektiven. I de kulturella och sociala perspektiven är artefakter 

en viktig del i lärandet och då främst genom Vygotskijs teorier.   

 

Förskollärarnas syn på barn som inte leker 

 

I förskolan finns det en “norm” som nästan alla förskollärare tar upp i intervjuerna. Normen 

handlar om att samtliga barn leker på något sätt. Förskollärarna har många olika infallsvinklar 

om frågan, exempelvis Förskollärare 1, 2 och 6 som tar upp att det finns ett eget ansvar som 

varje pedagog har, att hjälpa barn som inte leker. De menar att det är viktigt för barn att vara 

delaktiga och vara med i leken samt testa och försöka uppfatta vad barnen är intresserade av. 

Dessa tre förskollärare använder sig av den proximala utvecklingszonen för att överföra och 
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visa för barnen som inte leker hur man leker, vilket är ett arbetssätt som finns inom det kulturella 

och sociala perspektivet. De tar även upp olika begrepp som delaktighet, humor, 

gruppkonstellationer och stöttande, vilket även det är en viktig del i det kulturella och sociala 

perspektivet. Förskollärare 2 tar upp ett exempel från arbetslivet när hen mötte ett barn som 

inte lekte:  

 

Jag hade ett barn för några år sedan som inte hade någon fantasi, han låste sig till ett 

plastdjur, men det fanns ingenting runt omkring att bygga upp en lek. Han hade 

jättesvårt med den kontakten.  Så vi tog bort alla de här plastdjuren, och tog det barnet 

och två till och lekte bygg och konstruktion och introducerade det här barnet för enkelt 

turtagande. Och han fick leken att lossna sen. 

 

Förskollärare 3 och Förskollärare 5 återkommer till “vad är det vi tror är lek?”. De menar att 

vuxna pedagoger möjligtvis missar när barn leker eftersom vuxna har en syn på att barn leker 

på ett speciellt sätt. Vidare beskriver de att ett barn skulle kunna leka även när det sitter själv 

och att det inte behöver vara något fel med det. Det kan vara något som vuxna inte förstår eller 

att barnet behöver sitta själv för att bearbeta saker. Detta synsätt som Förskollärare 3 och 

Förskollärare 5 använder sig av Eriksons teori som tar upp ett psykologiskt och biologiskt 

perspektiv. Erikson menar att barnet behöver “leka ur sig problemen”, som exempelvis trauman 

för att utvecklas och ta sig vidare till nästa stadie inom det psykologiska och biologiska 

perspektivet.   

Förskollärare 2 tar även upp att hen blir orolig när hen möter ett barn som inte leker. Den 

oroligheten grundar sig till att hen har en omedveten inställning att “barn ska leka”. Hen anser 

att “barn som inte leker hamnar ofta efter i lärandet”, eftersom leken ger barnen väldigt mycket. 

Förskollärare 4 använder sig inte av ordet “orolig”, men hen pratar om trygghet och ifall 

barnets relationer är bra. Förskollärare 6 säger att de barn som inte leker har oftast någon form 

av autism eller avvikande beteende och att hen känner en orolighet för dessa barn. Vid frågan 

ifall Förskollärare 6 mött barn som inte leker, svarade hen: 

 

Ja det har jag. Särskilt barn med någon form av autism. Då har vi jobbat mycket med 

bildkartor, det har varit ganska stor hjälp till dem. Man kanske har en bildkarta över 

doktorsleken och ett visuellt stöd i leken, att man är med som vuxen mycket i början 

och initierar leken. Sen kan ju de behöva hjälp att ens komma på vad de ska leka och 

vad det finns för lekar. 

 

Det synsättet, att barn som inte leker har någon form av diagnos eller störning och att beteendet 

är avvikande kan tolkas utifrån psykologiska och biologiska synsätt. Förskollärare 2 och 

Förskollärare 4 delar den oro som Förskollärare 6 talar om, då de anser att barn som inte 

känner någon trygghet i förskolan eller hemmet. De barnen riskerar att få negativa konsekvenser 

inom lek och lust till lära. Även deras svar går att tolka utifrån psykologiska och biologiska 

perspektiv.  
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 Förskollärarnas beskrivningar av lekens betydelse 

 

Att leken har en enorm betydelse för lärandet är något som samtliga intervjuade förskollärare 

var eniga om och även att barnen lär sig ihop med andra barn. Vilken typ av lärande som sker 

inom leken gav de olika förskollärarna lite olika exempel på, då exempelvis både Förskollärare 

4 och Förskollärare 5 talade om lekkoder och tyst överenskommelse, vilket hänger ihop med 

att barnen lär sig av varandra. Förskollärare 1 anser att leken har en väldigt stor betydelse och 

förklarar att hens förskola använder “vi-begreppet” för att bjuda in barnen till att leka med 

varandra på ett fantasifullt och meningsskapande sätt. Hen förklarar lärandet som finns i leken: 

 

Barn leker i stort sätt hela tiden och då uppstår också ett lärande. Lärandet behöver inte 

betyda att leken inte finns med utan att leken är ett kraftigt och bra hjälpmedel till att lära 

sig saker på ett fantasifullt sätt.  
 

Förskollärare 2 anser att kommunikation och problemlösningar praktiseras inom leken och att 

barn lär av varandra, vilket går att tolka inom kulturella och sociala perspektiv, eftersom 

grunden i de perspektiven handlar om att barnen lär sig i sociala sammanhang, där lekrelationer 

ingår. Inom sociala och kulturella perspektiv går det även att koppla ihop svaren med den 

proximala utvecklingszonen, som handlar om att lära sig av varandra.  

 

Något annat som barnen lär sig inom leken menar Förskollärare 3 är att prova olika roller i 

leken, vilket kan jämföras med svaret från Förskollärare 5, som anser att barnen vågar ta roller 

i leken som de kanske inte vågar ha i verkligheten och menar att det beror på att fantasi är 

inblandat. Även Förskollärare 3 nämner fantasi, men beskriver det istället som något som finns 

inom utforskandet och berättandet, som även det är lek. Hen beskriver det som: 

 

Jag ser väl att lek är ju nått mycket mer än man bara kan tänka, att lek bara är den här fria 

leken. Jag tänker att lek har jättestor betydelse för barns lärande och att vi kanske inte alltid 

förstår hur stor betydelse det har.  
 

Fantasin och rolltagandet i leken som barn använder sig av går att koppla ihop med det 

kulturella och sociala perspektivet, där leken, enligt Vygotskij, anses vara en reproduktion av 

bland annat olika föreställningar. Vidare förklarar Förskollärare 3 vad hen anser leken har för 

innebörd utöver lärandet, på följande sätt: 
 

Ja det kan ju vara den här glädjen, det här härliga, att kunna interagera med andra och att 

använda sin fantasi och få vara någon annan och få gå utanför sin egen roll och få pröva 

vara andra – nått annat än jag är eller något annat än jag tror jag är.  
 

Förskollärare 1, Förskollärare 4 och Förskollärare 5 nämner alla begreppen terapi och 

bearbetning, som de menar är något som är välbehövligt för barn som varit med om trauman, 

krig eller andra starka upplevelser, oavsett om de är positiva eller negativa. Även Förskollärare 

6 beskrev leken som ett sätt för barn att bearbeta saker de varit med om och att det kan få dem 
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att känna välbefinnande och hjälpa dem med deras sociala utveckling. Att bearbeta de olika 

erfarenheter som barn bär med sig benämner Erikson som att få “leka ur sig problem”, vilket 

han anser är ett naturligt sätt för barn att läka sig själva.  
 

7.2 Delstudie 2 – intervjuer med specialpedagoger 

Genomfördes av Olle Dahlquist 

 

Här nedan följer bakgrundsfakta om specialpedagogerna, vars svar beskrivs och analyseras. I 

delstudien benämns förskolans personal både som ”pedagog” och som ”förskollärare”. 

Personerna beskrivs utifrån nummer för att kunna vara anonyma i studien. 

 

Specialpedagog 1 är 63 år och arbetar som utbildad specialpedagog i en storstad i Sverige. Hen 

har varit utbildad specialpedagog i 27 år. Innan den utbildningen arbetade hen som förskollärare 

i 15 år. 

 

Specialpedagog 2 är 66 år och är utbildad specialpedagog samt speciallärare. Hen har tidigare 

arbetat som konsult för specialpedagogisk problematik. Hen har även läst ”steg ett” på 

psykoterapeututbildningen, samt gått en specialutbildning om lek. 

 

Specialpedagog 3 arbetar som specialpedagog i en förort till en storstad i Sverige och på en 

verksamhet som hjälper barn med autism, lek och samspel. Hen är 60 år och har gått flera kurser 

om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Specialpedagog 4 arbetar på ett habiliteringscenter i en storstad belägen i Sverige. Hen är 61 år 

och är utbildad förskollärare och specialpedagog och har arbetat med barn med 

funktionsnedsättningar i 40 år.  

 

Specialpedagogers beskrivning av lekens påverkan för barn i behov av särskilt stöd 

Respondenterna är samtliga överens om att leken är väsentlig för barn i behov av särskilt stöd, 

men utgår från olika infallsvinklar. Specialpedagog 1 tar exempelvis upp att det är bra att 

använda enklare lekar som tittut och “rulla boll”, för att fånga deras intresse och senare bygga 

upp en “lekkultur”. Specialpedagog 2 nämner ej några specifika lekar, men anser att leken är 

viktig för alla barn, speciellt för barn i behov av särskilt stöd. Leken gör att deras värld blir 

begriplig och hanterbar, samt ger dem en möjlighet att ta en annan roll än vad de exempelvis 

har i barngruppen. Specialpedagog 3 betonar vikten av miljöns påverkan och menar att när 

miljön inte är anpassad efter barnens behov, riskerar barnet att inte få samma möjligheter till 

att utvecklas. Specialpedagog 3 frågar sig vilka som är i behov av särskilt stöd och hur frågan 

kan tolkas. Frågan skulle enligt hen kunna tolkas utifrån andra synvinklar som exempelvis:  
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Vilka verksamheter och vilka pedagoger är i behov av stöd? Så kan man också titta på 

det. Det är verkligen en tolkningsfråga. Sen i den bästa av världar skulle man ju bara 

vilja att alla fick vara precis som de ville, att vi inte behövde ha de här uttrycken.   

 

Svaren som de tre specialpedagogerna ger går att tolka utifrån kulturella och sociala perspektiv, 

där de första två pratar om sociala relationer och att leka tillsammans. Svaret från 

Specialpedagog 3 fokuserar istället på miljöns påverkan, vilket också är ett drag i kulturella och 

sociala perspektiv. Några av de centrala begreppen som exempelvis miljön och artefakter, 

påverkar barnet och dess lekkultur, vilket enligt sociala och kulturella perspektiv kan vara en 

anledning till att barnet inte anpassas efter verksamheten. Specialpedagog 4 tolkar 

frågeställningen på ett annorlunda sätt än de övriga specialpedagogerna. Hen började svaret 

med att kategorisera barn i behov av särskilt stöd som barn med funktionsnedsättningar, autism, 

down syndrom eller fysiska nedsättningar. Senare lyfter hen fram att alla barn har olika 

individuella färdigheter, vilket skulle kunna analyseras från biologiska och psykologiska 

perspektiv, där stadier, mognad och utveckling är viktigt. Vidare menar hen att: 

 

Man måste göra en kartläggning och en analys samt att se ”vad är det barnet klarar av?” och 

”var är barnet någonstans i sin lekutveckling?” och sen så måste man titta vad som är nästa 

steg. Så att kunna barns utveckling, det är A och O. 

 

Även citatet från Specialpedagog 4 går att förknippa med psykologiska och biologiska 

perspektiv, eftersom de perspektiven till stor del riktar in sig på att bedöma och kartlägga barns 

individuella färdigheter, samt även se vilka stadier barnen följer. 

 Specialpedagogers syn på hur deras arbetssätt kan hjälpa barn i behov av särskilt stöd 

Arbetssätten som de intervjuade specialpedagogerna har skiljer sig åt eftersom de har olika 

arbeten inom det specialpedagogiska yrket. Det som alla specialpedagoger har gemensamt är 

att de beskriver yrkets uppdrag, som att handleda pedagoger med förslag på olika arbetssätt. 

Det kan i sin tur leda till att pedagogerna har möjlighet till att hjälpa barnen som är i behov av 

särskilt stöd.  

Att handleda personalen beskrev Specialpedagog 2, som menar att hens uppdrag är att verka 

som en “mentor” åt pedagogerna genom att stötta dem och få personalen att förstå att de ofta 

kan mer än de tror gällande att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. Det kan tolkas utifrån 

kulturella och socialt perspektiv, då Specialpedagog 2 beskriver sin roll i att förstärka och hjälpa 

pedagogerna, samt att diskutera och kommunicera fram en gemensam lösning för vad som är 

barnets bästa. Specialpedagog 3 beskriver att hen har ett arbetssätt som handlar om att uppmana 

pedagogerna att fråga barnen om de har lekt och tar upp ett exempel:  

 

Så jag har mer och mer börjat uppmana personalen att fråga barnen, åtminstone de som är 

lite äldre och som har minne över hela dagen, för en ettåring skulle det vara jättesvårt.  Men 

för en femåring, att fråga dom ”när har du lekt idag?”, för att få dem som faktiskt leker helt 
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seriöst och inte bara som vi gör när vi försöker leka, att få deras vinkling när det faktiskt är 

lek. Och jag tror att vissa barn kan nog tycka att de leker hela dagen, och vissa barn kanske 

tycker att de leker lite. Det är olika, och hur ska jag kunna veta, för jag är vuxen? Det måste 

jag fråga barnen 

 

Specialpedagog 4 beskrev att hens arbete utgår från tre olika delar. Den första innefattar att 

kartlägga vilka barn som är i behov av särskilt stöd för att sedan utreda dem. Det andra 

uppdraget hen har handlar om att utbilda och sprida kunskap om specialpedagogik till personer 

i barnets närhet och den tredje om att handleda dem hur de praktiskt kan hjälpa barnen. Det som 

Specialpedagog 4 förklarar om sitt arbetssätt går att tolka utifrån båda perspektiven, men 

domineras av det biologiska och psykologiska perspektivet. Att kartlägga och utreda barn är 

centralt inom det perspektivet, där barns beteende behöver förändras. Svaret kan även tolkas ur 

kulturella och sociala perspektiv, eftersom hen talade om att stötta personalen i deras arbete 

med barngruppen. Vidare förklarar Specialpedagog 4 sin åsikt angående hur pedagoger bör 

förhålla sig till barn i behov av särskilt stöd:  

 

Det som man tänker oftast är bra för “typiskt” utvecklade barn, de är inte självklart bra för 

barn med funktionsnedsättning. Det som är bra för barn med funktionsnedsättning, det är 

bra för alla barn. 

 

Ur ett grupperspektiv går det att säga att specialpedagogerna vill arbeta utifrån ett 

grupperspektiv och inte individuellt med barnen. Specialpedagog 1 berättade dock att hen ofta 

behövde arbeta individuellt med barn i behov av särskilt stöd eftersom hen anser att pedagoger 

tenderar att be om hjälp för sent. Specialpedagog 2 beskrev att hen brukar arbeta med barnen 

indirekt, i en mindre grupp, eftersom hen anser att barn lär sig som bäst när de interagerar ihop. 

Svaren som Specialpedagog 1 och Specialpedagog 2 gav går att tolka utifrån kulturella och 

sociala perspektiv, då de utgår från att barn lär sig som bäst genom en gemenskap, där 

gruppkonstellationer påverkar, då barnen får möjlighet att leka och samverka tillsammans. På 

liknande sätt kan svaren som Specialpedagog 4 ger tolkas, då hen beskriver att barn i behov av 

särskilt stöd fungerar som bäst i mindre barngrupper, men att barngruppernas storlek har ökat, 

vilket har en negativ inverkan på barnets möjligheter att utvecklas. Det skulle kunna kopplas 

till biologiska och psykologiska perspektiv, där det skulle kunna vara att barnet har 

leksvårigheter och behöver vara i en mindre grupp för att dels anpassas utifrån sitt avvikande 

beteende och möjligtvis förändras.   

 

Specialpedagogers syn på barn som inte leker 

Det som specialpedagogerna har för infallsvinkel i frågeställningen varierar, dels för att 

exempelvis Specialpedagog 3 anser att frågan är filosofisk. Hen menar att “vad pedagoger, 

specialpedagoger eller lärare anser inte är lek behöver stämma överens med sanningen”. Övriga 
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specialpedagoger tolkar frågeställningen som att personalen behöver vara “oroliga” för barn 

som inte leker. Alla Specialpedagoger beskriver att pedagogerna har en viktig roll och ett stort 

ansvar för att hjälpa barn som inte leker. Specialpedagog 3 beskriver pedagogernas roll som:  

 

Vi vuxna måste naturligtvis kliva in och stötta, för man kan inte leka när man föds och man 

kan inte leka med andra när man föds, det är något man tränar på. Har barnen inte fått träna 

eller om de av olika anledningar har svårare med det i livet, då måste de få stöttning i det. 

Jag tänker att det är alla barns rätt att få stöttning i det, eftersom det är grundläggande för 

allt annat, i synnerhet i förskolan. Kan barn inte leka, då måste de få stöttning i det, annars 

fullföljer vi inte vårt uppdrag och det är jag stenhård på. 

 

Vidare beskriver Specialpedagog 3 att vad som definieras som lek kan dock påverka synen på 

barn som inte leker. Hen menar att exempelvis autistiska barn leker, även när det inte ser ut som 

lek. Specialpedagog 1 förklarar att det är viktigt att reflektera över varför ett barn inte leker, 

innan en bedömning kan göras. Precis som Specialpedagog 3, förklarar Specialpedagog 1 att 

autistiska barns lek sällan uppfattas som lek av vuxna. Hen menar även att repetitiva lekar, som 

att rada upp föremål på rad, kan vara en lek vilket är deras sätt att använda fantasi. För att avgöra 

ifall ett barn leker eller ej behövs det göras en bedömning av barnet, vilket är en del av 

psykologiska och biologiska perspektiv. Därmed går det att tolka bedömningarna av autistiska 

barn, som både Specialpedagog 3 och Specialpedagog 1 talar om, inom de perspektiven. 

Specialpedagog 1 beskriver hur hen hade arbetat med ett barn som inte leker och om det hade 

pågått under en längre tid:  

 

Ja jag skulle ju börja titta på barnets kommunikation och… ja, gissningsvis där, om de är 

så små, om man inte kan få kontakt med dom och göra nånting. Då har du ju väldigt enkla 

lekar, som tittut och rulla boll och vad det nu kan vara för nånting som man kan börja med 

för att få upp intresse. 

 

Specialpedagog 2 anser att barn som inte leker skall tas på högsta allvar och att det är viktigt 

att personalen både ser och lyssnar till barnet. För att hjälpa barnen menar hen att pedagoger 

bör granska ifall de anser att barnen har de grundläggande förutsättningarna som krävs för att 

må bra och erbjuda barnen lekar som har en betydelse för deras utveckling. Hen nämner, precis 

som Specialpedagog 1, att det finns lekar som är stimulerande och som de flesta barnen 

uppskattar, exempelvis tittut, kurragömma och tafatt. Svaret som Specialpedagog 2 ger kan 

tolkas utifrån både biologiska och psykologiska samt kulturella och sociala perspektiv. Hen 

nämner att pedagogerna ”bör granska” ifall barnet inte får möjligheter till lek, vilket kan tolkas 

från biologiska och psykologiska perspektiv. Samtidigt går begreppet “grundläggande 

förutsättningar” även att tolkas som att barnen inte har möjlighet att utvecklas genom 

exempelvis miljö och material, vilket går att kopplas till kulturella och sociala perspektiv.   
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Många av specialpedagogerna tar upp att pedagoger som arbetar i förskolan har ett ansvar att 

hjälpa och handleda barn i leken, “det är pedagogens skyldighet att leka med barn” anser 

Specialpedagog 4. Hen menar pedagogen behöver veta vart barnet ligger i utvecklingen för att 

på så sätt vägleda dem i rätt riktning. På liknande sätt förklarar Specialpedagog 3, som menar 

att pedagogerna behöver vara aktiva eftersom ett barn inte föds in i leken, utan behöver ha 

någon som stöttar dem. Specialpedagogernas svar går att tolka på liknande sätt eftersom båda 

förklarar att pedagogens är avgörande för att hjälpa barnen. Teorierna skiljer sig dock åt, 

eftersom Specialpedagog 3 utgår från kulturella och sociala perspektiv, då hen beskriver att 

pedagogerna behöver stötta, pusha, kommunicera och vara närvarande för barnet. 

Specialpedagog 4 utgår också från att barnen behöver stöd, men att de behöver bli bedömda för 

att det ska vara möjligt att hjälpa dem. Den tankegången utgår från ett psykologiskt och 

biologiskt perspektiv, där individuella färdigheter, ålder och mognad hos barnet bedöms. 

Vidare beskriver Specialpedagog 4 att barnens utveckling ser likadan ut idag som den alltid har 

gjort, då barnen lär sig att tala och gå vid ungefär samma ålder som alltid. Hen berättar dock att 

pedagogiken har förändrats och att det gjort att många pedagoger idag har svårt att avgöra vad 

barnen kan och inte kan. Konsekvensen till det menar Specialpedagog 4, gör att det är svårt för 

dem att stimulera barnens utveckling, då de inte vet hur de ska stimulera barnen, vilket även 

det är en del av ett psykologiskt och biologiskt perspektiv.  

 

Specialpedagogers syn på lekens betydelse 

 

Specialpedagog 2 börjar med att berätta om lekens betydelse och förklarar begreppet ”det går 

inte att fånga leken – lek är livet”. Vidare fortsätter Specialpedagog 3 som tycker att leken är 

viktig och avgörande för i stort sett allt. Hen menar att inom lärandet gör leken att barnen blir 

mer motiverande att vara med och leken gör aktiviteten intressant. Specialpedagog 3 påpekar 

även att det finns forskning som visar att barns språkliga förmåga är betydligt högre i leken än 

resten av deras vardag. I leken anser hen att det till skillnad mot resten av förskolans vardag 

inte är de vuxna som styr, utan att barnen har en möjlighet att bestämma. Hen menar att det gör 

att barnens delaktighet att själva bestämma över vad de ska göra blir påtaglig, vilket är viktigt. 

Det språkliga som barnen får träna på inom leken, som Specialpedagog 3 talar om, går att tolka 

genom kulturella och sociala perspektiv. De perspektiven förklaras av Vygotskijs tankar om att 

barn utvecklas genom sin språkliga förmåga. Vad leken har för betydelse förklarar 

Specialpedagog 4, som menar att det är en ”fara” när barn inte har fått träna på att delta i 

styrande lekar, som exempelvis regellekar. Hen beskriver anledningen på följande sätt: 

 

det bästa sättet att lära sig att samspela, att lära sig regler, hur saker går till, turtagning, 

där är regellekar och att spela spel outstanding, det är det bästa sättet att lära sig att 

fungera i samvaron med andra. 

  

Det som specialpedagogerna talar om går sammanfatta genom ett citat från Specialpedagog 2, 

som beskriver lekens betydelse som: 
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Ja leken är det friska hos barnet tänker jag. När barnen leker så mår de bra, men det 

betyder inte att de inte skulle kunna vara ledsna i leken. Jag har ju träffat barn som 

svettats, gråtit och kämpat i leken och sedan tittat på mig och sagt ”åh, vad det var roligt 

idag”. Jag tror det är det meningsfulla. 

 

Specialpedagog 1 berättar att hon håller med Knutsdotter Olofsson angående att leken får 

barnen att gå in i sin egen värld och att det är en arena där de får träna på sin fantasi. Hen tar 

även upp exempel på hur leken kan betyda mer för ett barn än vad vuxna tror. Hen menar att 

barn med autism radar exempelvis upp olika saker i led, vilket kan det vara en viktig lek för 

dem, där de repeterar en process. Den typen av lek menar Specialpedagog 1 är ett sätt för dem 

att träna på sin fantasi, samtidigt som repetitionen kan fungera som en sorts avkoppling för 

barnen. Det som Specialpedagog 1 talar om går att förknippa med kulturella och sociala 

perspektiv, då fantasin ses som en viktig del för barns lek. Specialpedagog 4 talar också om 

lekens betydelse, men utvecklar sitt svar från ett annat perspektiv. Hen anser att leken är viktig 

för samtliga barns utveckling, men beskriver att barn med funktionsnedsättning behöver, 

beroende på vilken nedsättning de har, bli guidade i leken. Det har de eftersom hen menar att 

”alla barn har rätt till att leka” och att leken har lika stor betydelse för barn med 

funktionsnedsättning som för “typiskt utvecklade barn”. Däremot anser hen att barn med 

funktionsnedsättning behöver guidning i leken. För att kunna hjälpa barn att leka menar 

Specialpedagog 4 att det behövs kartlägga och analysera vad det är som barnet kan och inte 

klarar av, samt var i sin lekutveckling de befinner sig. Att kartlägga och analysera barnets 

utveckling samt se vilket stadie barnet är i, som Specialpedagog 4 talar om går att tolkas genom 

biologiska och psykologiska perspektiv. 

 

Leken anses inte enbart vara viktig för barns lärande, utan flera av specialpedagogerna anser att 

dess terapeutiska aspekter även det är centralt i leken. Specialpedagog 2 fokuserar på hur leken 

i sig har en bearbetande effekt. Hen beskrev det som: 

 

Ja jag tänker ju att den har en enorm social betydelse, alltså för vänskapsrelationer. Jag 

menar att inte ta för mycket ensamhetskänslor tror jag. Mycket grundläggande behov, så 

det är mer kamratrelationer har ju en jättestor betydelse tänker jag. Och sen också då att det 

här med att få bearbeta upplevelser och få förbereda sig för sån som ska bli. Leken är det 

friska hos barnet tycker jag. 

 

Vidare beskriver Specialpedagog 2 att leken gör det enklare för pedagogerna att kunna förstå 

och hjälpa barnen. Specialpedagog 1 beskriver även hen att leken potentiellt är bearbetande, 

men betonar att det inte är pedagogers uppdrag att undervisa i det, eftersom det är andra 

yrkesroller som har ansvar för den terapeutiska biten. Vad barnen behöver bearbeta förklaras 

av specialpedagogerna på olika sätt, bland annat anses en del barn behöva bearbeta trauman 

eller andra känslor. Förmågan att bearbeta kan förklaras genom barns leksvårigheter, vilket är 
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en del av ett psykologiskt och biologiskt perspektiv, där en central del är barn med avvikande 

beteenden. Utöver att vara bearbetande förklarar Specialpedagog 1 att leken är ett redskap för 

barn att kunna slappna av och träna på sin fantasi. Enligt Erikson, som ingår i ett psykologiskt 

och biologiskt perspektiv, har barn som upplevt trauman eller dylikt, ett behov av att få leka.  
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8 Diskussion 

 

I detta avsnitt presenteras en metoddiskussion, vilket utvärderar den metoden vi har valt. 

Därefter kommer undersökningens delstudier diskuteras i relation till tidigare forskning och de 

teoretiska perspektiven.  

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Det vi ville ta reda på var hur leken enligt förskollärare och specialpedagoger anses påverka 

barn i behov av särskilt stöd.  Vi valde att intervjua erfarna förskollärare och specialpedagoger. 

Anledningen till att vi valde de yrkesgrupperna var för att vi ville ta del av deras kunskaper 

kring ämnet. Förskollärare är en yrkesgrupp som intresserar oss eftersom vi själva studerar till 

att bli det och av den anledningen ville vi ta reda på vad erfarna förskollärare har för tankar om 

lek och dess påverkan för barn i behov av särskilt stöd. Vad specialpedagogers yrkesroll 

innefattar var något vi inte hade mycket kunskaper om mer än att de arbetar med att stödja barn 

i behov av särskilt stöd i dess utveckling och därav väcktes det ett intresse att intervjua den 

yrkesgruppen. Ett annat sätt att behandla våra frågeställningar vore att komplettera med 

observationer, men det skulle innebära fler etiska hänsynskrav. Intervjupersonerna var 

någorlunda förberedda inför intervjun för att vi hade skickat ut en intervjuguide innan.          

 

Eftersom frågorna som ställdes under intervjuerna var öppna och tolkningsbara var vi beredda 

på att längden på intervjuerna kunde variera i tid. Anledningen till att vi valde att ställa öppna 

frågor var för att få fler potentiella svar, samtidigt som det hade varit enklare att följa en fast 

tidsram med slutna frågor. Svaren som de gav under intervjuerna var relevanta och vi tycker att 

det här tillvägagångssättet besvarade det vi ville få reda på. Vi formulerade intervjufrågorna på 

liknande sätt, bortsett från att vi bytte ut ”förskollärare” mot ”specialpedagog”, beroende på 

yrkesgruppen som intervjuades. Så här i efterhand anser vi att intervjuguidesfrågan “vilka 

skyldigheter har du som specialpedagog, för att hjälpa barn i behov av särskilt stöd?” gav ett 

uppenbart svar. Detta eftersom samtliga specialpedagoger beskrev att deras huvudsakliga 

uppdrag var att hjälpa barn i behov av särskilt stöd. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Lekens betydande kraft är någon som både intervjupersonerna och forskare betonar som viktigt 

för alla barn. Knutsdotter Olofsson beskriver lekens möjligheter som en magisk kraft att ”öppna 

dörrar”, men samtidigt beskriver hon att barn som inte förstår de sociala lekkoderna kan få svårt 

att leka. Det hon beskriver tycker vi handlar om ett ansvar som pedagogerna har att ”lära” och 

vissa barnet som är utanför leken, att förstå de sociala lekkoderna och samtidigt arbeta med 

normer och värden. Att ett barn hamnar utanför i leken eller väljer att leka själv kan bero på 

många olika saker. En intressant tanke som väcktes för oss inom det här ämnet var hur Sandberg 

och Norling beskrev hur pedagoger har outtalade föreställningar om hur barn ska vara i sociala 

sammanhang samt deras karaktärsdrag. Det skulle kunna vara som några intervjupersoner 
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beskrev, att personal inte alltid kan avgöra vad som är lek och att det ibland behövs att se leken 

från olika perspektiv för att upptäcka barnet.  

 

Sandéns forskning som tog upp leken som en terapiform anser vi är ett intressant sätt att se på 

begreppet lek. Det är inte bara att leka för att lära sig något, utan även för lekandets skull. 

Genom att se leken på detta kravlösa sätt får leken en annan mening och vi tror att om man som 

förskollärare blandar dessa olika synsätt blir leken komplett. 

 

I forskningen som Renblad och Brodin gjorde, beskrev dem att förskolan i deras studie hade 

understyrda krav som inte passade alla barnen. Barnen i behov av särskilt stöd hamnade utanför 

och de hade svårt att uppnå kraven som personalen hade satt upp. Det fick konsekvenser att 

deras kamratrelationer påverkades negativt och att det ofta blev konflikter kring dessa barn. Vi 

tänker att kraven som personalen har satt upp borde vara individanpassade och inte utgå från 

att ”normen” av barnen klarar av dem. Det är viktigt att lyfta alla barns styrkor och försöka 

anpassa exempelvis aktiviteter, så att alla kan vara delaktiga och känna betydelsefulla. I 

Renblad och Brodins studie framgick att ungefär var fjärde barn i en barngrupp ansågs behöva 

något stöd. Den siffran anser vi är väldigt hög och det gör att kravet på personalen behöver 

höjas. Personalen behöver vara ett större stöd till dessa barn och vara lyhörda ifall något barn 

visar tecken på exempelvis huvudvärk, magont eller psykisk ohälsa. Det som personalen då ofta 

kan göra är att anpassa miljön, både ute och inne.  

 

I den tidigare forskningen framgick det att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” är 

tvetydligt, eftersom det är en tolkningsfråga. Inte heller i Läroplanen för förskolan finns det 

någon klar definition av vilka barn som är i behov av särskilt stöd, vilket kan uppfattas som att 

förskollärare redan på förhand ska veta hur de bör bemöta de barnen. Efter att ha genomfört 

intervjuerna har begreppet blivit tydligare att förstå, eftersom de intervjuades erfarenhet och 

kunskap inom området gav en klarare bild. Det har gett oss nya perspektiv på hur en pedagog 

kan arbeta för att hjälpa de barn som är i behov av särskilt stöd.  

Den insamlade datan från respondenterna visade att det rådde delade meningar angående vilka 

barn som inte leker, samt ifall det finns ”verkligen” finns barn som inte leker. En teori som 

Knutsdotter Olofsson utgår från är att barnen behöver en trygg och harmonisk tillvaro för att 

det ska bli någon lek. Några av respondenterna ansåg att de mött barn som inte lekt och beskrev 

hur de fick förhålla sig för att hjälpa barnet. Andra ansåg att leken var någonting naturligt och 

beskrev att det fanns barn som lekte, även fast pedagogerna inte tyckte det var lek. Samtliga 

intervjuade förskollärare och specialpedagoger har tagit upp vikten av att pedagoger är aktiva 

för att stötta alla barn, men att barn i behov av särskilt stöd möjligtvis behöver mer stöttning i 

sitt lekarbete. 

Löfdahls beskrivningar av de olika lekteorier som studien främst utgår från har olika fördelar, 

som exempelvis Freuds teori, som beskriver avvikande beteenden hos barn, vilket kan främja 

förskollärares arbete. En annan teori som framgår i Löfdahl avhandling är exempelvis Batesons 

kommunikationsteori, som kan användas av pedagoger i det dagliga arbetet eftersom vi anser 
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att kommunikationen främjar en stor del av lärandet. Vi anser dock att de olika teorierna 

fungerar bäst när de inte separerats, utan istället anpassas utifrån situationer i barnens vardag.  
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9 Konklusion 
 

Vi har intervjuat sex förskollärare och fyra specialpedagoger för att ta del av deras syn på hur 

leken kan påverka barn i barn i behov av särskilt stöd. Vi kom fram till följande: 

• Leken anses vara ett viktigt verktyg för både förskollärare och specialpedagoger, 

speciellt för att stimulera utvecklingen för barn i behov av särskilt stöd. 

• Förskollärare och specialpedagoger hade i stort sett samma syn på lekens betydelse. De 

intervjuade inom de båda yrkesgrupperna ansåg att leken var avgörande för samtliga 

barns utveckling. 

• En liten skillnad var dock de två yrkesgruppernas olika teoretiska utgångspunkt i 

intervjusvaren. Generellt utgick förskollärare från kulturella och sociala perspektiv, 

medan specialpedagogerna hade mer delade åsikter.  

Avslutningsvis talade en av specialpedagogerna om att i en ”drömvärld” så skulle begreppet 

”barn i behov av särskilt stöd” inte behöva finnas, eftersom alla barn borde ha rätt till stöd 

oavsett problematik, något vi också anser. 

 

9.1 Vidare forskning 

Vår analys är att forskningsområdet ”barn i behov av särskilt stöd” behöver fördjupas i Sverige, 

precis som Palla påpekat (2015, s. 96), då mestadels av forskningen är inriktad på skolan. Vi 

anser att det behövs mer studier som enbart fokuserar på förskolan och lekens effekter, vilket 

skulle underlätta för pedagoger i dess arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vår studie skulle 

kunna fördjupas genom att undersöka ett större antal respondenter att intervjua, samt att ta del 

av statistik för att få fram resultat. Studien kan även utvecklas med olika observationsmetoder. 
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11 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide för förskollärare 

 

Bakgrundsfrågor 

• Ålder? 

• Arbetserfarenhet? 

• Utbildning? 

• Vidareutbildning/kurser/kompetensutbildning inom ämnet? 

• Barn i behov av särskilt stöd 

• Vilka barn anser du är i behov av särskilt stöd? 

• Vilka skyldigheter har förskolan att hjälpa barn i särskilt behov av stöd? 

• Vilket arbetssätt använder du/ni er av? Går det att göra annorlunda? 

 

Lek 

• Hur ser du på lekens betydelse för lärandet? 

• Hur ser du på lekens betydelse utöver lärandet? 

• Vad innebär leken för dig? När blir det lek? 

• Hur kan leken hjälpa barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur ser du på barn som inte leker? 

• Hur ser du på din roll i barnens lek, när det gäller barn i behov av särskilt stöd? 

 

Avslutning 

• Har du några övriga tankar eller något att tillägga? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide för specialpedagoger 

 

Bakgrundsfrågor 

 

• Ålder? 

• Arbetserfarenhet? 

• Utbildning? 

• Vidareutbildning/kurser/kompetensutbildning inom ämnet? 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

         

• Vilka barn anser du är i behov av särskilt stöd? 

• Vilket stöd/hjälp kan du som specialpedagog ge till förskolans personal? 

• Vilka skyldigheter har du som specialpedagog, för att hjälpa barn i särskilt behov av 

stöd? 

• Vilka arbetssätt använder du dig av? Går det att göra annorlunda? 

 

Lek 

 

• Hur ser du på lekens betydelse för lärandet? 

• Hur ser du på lekens betydelse utöver lärandet? 

• Vad innebär leken för dig? När blir det lek? 

• Hur kan leken hjälpa barn i behov av särskilt stöd? 

• Hur ser du på barn som inte leker? 

 

Avslutning 

         

• Har du några övriga tankar eller något att tillägga? 
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Bilaga 3 - Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om specialpedagogik med inriktning lekens betydelse. Den 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Olle Dahlquist 

och Pontus Klingenström som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att 

spelas in och transkriberas, samt att innehållet kommer att analyseras.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Namn: …………………………………………….  

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... ................................................................ 

Namnförtydligande   Underskrift 

 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 
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Bilaga 4 - Information om en studie av specialpedagogik med inriktning 

lekens betydelse 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Vår studie handlar om specialpedagogik och vi har valt att ha inriktningen lekens betydelse för 

barn i behov av särskilt stöd. Vi vill ta del av förskollärares och specialpedagogers syn och 

erfarenhet av området och för att uppnå det kommer vi ha kvalitativa intervjuer som kommer 

ske under oktober och november 2018. Allt inspelat material kommer att analyseras under 

innevarande termin. Syftet med intervjun är att jämföra forskning med den intervjuades svar på 

frågorna. Intervjun kommer ske i en ostörd miljö, och kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas, samtidigt som ena studenten även för anteckningar. 

Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt 

avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

 Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Petra Gäreskog 

e-post: petra.gareskog@edu.uu.se 

Uppsala den 22 Oktober 2018 

Olle Dahlquist, olle.dahlquist@hotmail.com  

Pontus Klingenström, pontus_garde@hotmail.com 

 


