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Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur förskollärare tänker kring 

delaktighet, lek och samspel för barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Vad 

innebär det att vara delaktig i förskolans lek- och kamratkultur och hur säger sig 

förskollärarna kunna avgöra om ett barn är delaktigt eller inte på någorlunda 

jämlika villkor. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där samspelet och 

mötet mellan individer och miljön står i fokus. Jag har genomfört en kvalitativ 

studie och använt kvalitativ forskningsintervju för att få svar på mina 

frågeställningar. Jag har intervjuat åtta förskollärare för att få ta del av deras 

uppfattning och tankar om delaktighet för barn i behov av särskilt stöd i 

förskolans lek- och kamratkultur. Jag har funnit att delaktighet är ett mycket 

komplext begrepp och inte alltid så lätt att vare sig definiera eller förklara. 

Begreppen delaktighet och inflytande används ofta synonymt och förskollärarna 

upplevde att det var svårt att avgöra om ett barn är delaktig eller inte. Min slutsats 

är att delaktighet är ett begrepps som behöver förtydligas och då framförallt vad 

det innebär att vara socialt delaktig i förskolans lek-och kamratkultur.   

 

Nyckelord: barn i behov av särskilt stöd, delaktighet, förskola, inkludering, lek, 

lek- och kamratkultur, samspel. 
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 Inledning 

Förskolan är den arena där alla barn möts oavsett bakgrund, tidigare erfarenheter, 

intressen, förutsättningar och behov, vilket gör förskolan till en unik plats för lek, 

samspel, utveckling och lärande. Mitt intresse för barn i behov av särskilt stöd 

väcktes redan under min utbildning till förskollärare. När jag sedan började arbeta 

som förskollärare i barngrupp hade vi barn med olika funktionsnedsättningar 

inkluderade i verksamheten. Det var självklart att förskolan skulle omfatta alla 

barn och jag hade inte funderat på att inkludering och delaktighet inte innebar 

samma sak. Jag inser i efterhand att det jag såg som inkludering mer hänger 

samman med det äldre integreringsbegreppet. Nilholm (2006) menar att begreppet 

inkludering uppstod när man ville uppmärksamma förskolan och skolan på hur 

man bemöter barn i behov av särskilt stöd. Skillnaden mellan de olika begreppen 

handlar om hur man som pedagog ser på barnet. Det handlade om att göra en 

synvända från ett kategoriskt perspektiv där fokus låg på individen och barnet 

sågs som bärare av problemet till ett relationellt perspektiv där det handlar om att 

anpassa verksamheten till de barn som ingår i gruppen. Jag hade inte reflekterat 

kring om barn kunde vara inkluderade men inte delaktiga, vad det innebär att vara 

eller inte vara delaktig i allt som sker under en dag i förskolan, oavsett om det 

handlade om rutinsituationer eller fri lek.  

 

Det var inte förrän jag läste masterprogrammet i specialpedagogik och kom i 

kontakt med Jansons (2004) tankar kring delaktighet och vad det egentligen 

innebar att vara delaktig som jag började titta närmare på hur delaktigheten för 

alla barn såg ut i den verksamhet som jag arbetade i. Janson (2004) skriver om 

horisontella lekkulturer och vertikala omsorgskulturer och beskriver den 

horisontella lekkulturen som någorlunda jämlik med fokus på relationen, 

kommunikationen och samspelet mellan barnen. Även den vertikala 

omsorgskulturen handlar om samspel, kommunikation och relationer men för det 

mesta mellan vuxen och barn. Den vertikala omsorgskulturen är ensidig och det 

som är utmärkande är att den ena parten står i beroendeställning till den andra, 

vilket innebär att denna kultur aldrig kan bli jämlik. Den vertikala 

omsorgskulturen kan även finnas med i samspelet mellan barnen och denna 

omsorgskultur kan komma fram i leken mellan barn utan funktionsnedsättningar 
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och barn med funktionsnedsättningar. I förskolan möter barnen både den vertikala 

omsorgskulturen och den horisontella lekkulturen.  

 

Min tidigare uppfattning var att de barn i behov av särskilt stöd som var 

inkluderade i barngruppen självklart var delaktiga på jämlika villkor, men Jansons 

resonemang fick mig att börja fundera mer kring vad detta egentligen innebar. 

Nilholm (2006) påpekar att inkluderingen i sig, inte på något sätt innebär en social 

delaktighet utan det krävs mer än bara en fysisk placering i förskolan eller skolan. 

Vem avgör om någon är delaktig och hur vet jag som pedagog att ett barn 

verkligen upplever sig vara delaktig och då framförallt i den sociala samvaron 

med de andra barnen i förskolan?  Plötsligt såg jag på leken, samspelet och den 

sociala delaktigheten på ett annat sätt och det jag upplevt som självklart var inte 

längre så självklart. Begreppet delaktighet innebär olika saker i olika sammanhang 

men mitt intresse i studien har haft fokus på den sociala delaktigheten i förskolans 

lek- och kamratkultur. Janson (2004), Melin (2014) och Tellgren (2004) menar att 

de allra flesta av oss människor vill känna att vi hör till och att vi tillsammans med 

andra blir socialt delaktiga i gemensamma aktiviteter.  

 

Mina tidigare erfarenheter och mötet med, för mig, ny forskning fick mig att börja 

titta närmare på de olika situationer, aktiviteter och möten mellan barnen som 

ägde rum under en dag på förskolan där jag arbetade. Vid närmare observationer 

visade det sig att de barn i behov av särskilt stöd som ingick i gruppen och var 

placerade i förskolan inte var delaktiga på jämlika villkor och framförallt inte i de 

aktiviteter och lekar som inte var vuxenstyrda. Jag blev även nyfiken på vilka 

faktorer som hade betydelse för om barn med funktionsnedsättningar fick vara en 

del i förskolans kamrat– och lekkultur eller inte. 
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 Bakgrund 

2.1 Inkludering och delaktighet 

Det går inte att diskutera delaktighet för barn i behov av särskilt stöd i förskolan 

utan att även nämna begreppet inkludering. Inkludering är ett begrepp som 

används ofta och mycket inom både förskola och skola. Janson (2004) menar att 

syftet med inkludering är att barn i behov av särskilt stöd ska få möjlighet att ingå 

i den horisontella lekkulturen och att få vara delaktiga i kamratgruppens 

gemenskap. ”Inkludering handlar om att vara medräknad eller inberäknad i 

samma gemenskap” (Edfelt, 2015, s.165). Inkludering är inget enkelt begrepp och 

Nilholm (2006) beskriver vikten av att diskutera begreppet inkludering i 

arbetslagen. Det är lätt att förutsätta att alla uppfattar begreppet som jag gör, men 

det centrala är att skapa en samsyn och forma gemensamma ramar kring vad det 

egentligen innebär för barn med funktionsnedsättningar att vara inkluderade i 

verksamheten.  

 

Haug (2014) skriver om det demokratiska deltagarperspektivet och menar att 

inkludering handlar om barnens rätt att få vara en del i gruppens gemenskap. 

Dessutom menar Haug (2014) att det finns en stor skillnad mellan hur man önskar 

att det såg ut när det kommer till inkludering och hur det verkligen är. Även Edfelt 

(2015) påtalar den positiva tanken med inkludering men att svårigheten ligger i att 

få det att fungera i praktiken och inte bara i teorin. Humphrey (2015) skriver om 

inkludering och då med fokus på barn med autism och att barnen löper stor risk att 

bli exkluderade i barngrupper om man inte har väl genomtänka strategier för hur 

man som pedagog kan arbeta för att inkluderingen ska innebära delaktighet. Han 

menar att:”inclusion is a process rather than a state” (s. 46).  

 

Palla (2011) påpekar att förskolan har kommit längre än skolan när det kommer 

till inkludering men fortfarande definieras vissa barn som annorlunda och olika 

särlösningar anses vara svaret på hur dessa barn ska tas om hand. Trots att 

förskolan kommit längre menar Lutz (2009) att det inom förskolan fortfarande 

finns ett kategoriskt perspektiv där man lägger problemet på barnet istället för att 

se över sammanhanget som barnet befinner sig i. Smidt (2011) menar att 

Vygotskij ansåg att det var bättre att se över det sammanhang som barnet vistades 
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i och hitta strategier för att stödja barnet i dess lärande än att försöka åtgärda de 

svårigheter som barnet har. Enligt Smidt (2011) ska Vygotskij ha sagt: ”Att träna 

hörseln hos en hörselskadad person har naturliga begränsningar; att kompensera 

genom att öka den psykiska skärpan (fantasi, tänkande, memorering osv.) innebär 

praktiskt taget inga gränser alls” (s. 34).  

 

I de allmänna råden för förskolan (2013) påtalas vikten av att se barnet i ett 

relationellt perspektiv där inte barnet ses som bärare av ett problem utan att 

barnets behov alltid måste ses i relation till den miljö, de situationer och 

människor barnet möter. 

 

Vad innebär det egentligen att var delaktig och vem avgör om någon är delaktig? I 

den svenska versionen av ICF står det att: ”Delaktighet (participation) är 

engagemang i en livssituation” (ICF, 2003, s. 85). Östlund (2012) påpekade 

skillnaden mellan deltagande och delaktighet och menar att delaktighetsbegreppet 

är ett vidare begrepp och att deltagande hör samman med begreppet samhandling. 

Delaktighet är ett komplext begrepp och det finns många olika definitioner om 

vad delaktighet är och innebär. Janson (2004), Melin (2013) och Tellgren (2004) 

menar alla att betydelsen av begreppet är beroende av i vilket sammanhang det 

sätt in. Delaktighet är en subjektiv känsla och som Janson (2004) påpekar kan 

barnet känna sig delaktig men att pedagogerna har en avvikande uppfattning. 

Givetvis kan det även vara tvärtom, pedagogerna upplever att barnet är delaktig 

men barnet har en helt annan känsla och uppfattning. Hellberg (2015) för en 

liknande diskussion om att barn med funktionsnedsättningar lätt kan hamna 

utanför barngruppen och det svåra i att avgöra om ett barn är delaktig eller inte.  

2.2 Lek och samspel 

En stor del av barnens dag på förskolan handlar om att interagera med andra och 

om att skapa sig en arena för gemenskap. Säljö (2000) skriver om lekens 

betydelse för sociala samspelet och skriver: ”Det är genom att kommunicera om 

vad som händer i lekar och interaktion som barnet blir delaktig i hur människor i 

dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser” (s.67).  

Leken har en avgörande betydelse för barns möjligheter till samspel och i ett 

sociokulturellt perspektiv hör dessa två samman. Birgitta Knutsdotter Olofsson 
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(2006) som är en av lekens stora förespråkare, påpekar att i leken får barnen 

möjlighet att utveckla sina förmågor inom en mängd olika områden såsom fantasi, 

kreativitet, språk, socialt samspel, kommunikation. Dessutom ges barnen 

möjlighet att bearbeta upplevelser och att hantera olika känslor i leken. Detta är 

något som även Sheridan & Pramling Samuelsson (2003) påvisar, för barn är lek 

allvar och det är i leken som barnen får möjlighet att bearbeta mycket av sina 

olika upplevelser och tankar. Barn leker för lekens egen skull, inte för att bli mer 

socialt kompetenta eller intelligenta, lek är lustfullt, skriver Janson (Gustavsson, 

2004)  

 

Leken ger barnen möjligheter att utveckla en mängd förmågor som de behöver för 

att lära sig socialt samspel. Lek är en rättighet för alla barn i förskolan oavsett 

bakgrund, behov, erfarenheter och förutsättningar och lekens möjligheter till 

lärande är obegränsade. Öhman (2011) delar Knutsdotter Olofssons uppfattning 

om lekens betydelse för lärandet och menar att dessa är så tätt förbundna med 

varandra och alltid påverkar varandra, ingen lek utan lärande och inget lärande 

utan lek. Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) menar att barn lär tillsammans 

i leken och de lär av varandra.  

 

Hellberg (2015) menar att leken fyller många olika funktioner för barnen bland 

annat samarbete, språk, kreativitet, förståelse för andras och sina egna känslor 

samt att leken är bearbetande av olika upplevelser eller funderingar som barnen 

har. Men för att få ta del av allt detta som leken faktiskt kan innebära förutsätter 

det att man som barn får möjlighet att vara delaktig i den rådande lekkulturen.  

 

Vad fri respektive styrd lek egentligen innebär är en tolkningsfråga men 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att oavsett om leken är fri eller styrd så är den 

lika viktig. Skogman (2004) skriver att den fria leken ofta används för att ge 

barnen fria uttrycksmöjligheter och involverar inte vuxendeltagande. Den 

fungerar även ofta som ett sätt att ge pedagogerna en paus i arbetet.  

Det som ska vara lustfyllt och roligt får ofta en motsatt effekt och konsekvensen 

blir att barn, framförallt barn i behov av särskilt stöd, hamnar utanför den 

gemensamma arenan.  
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Samspelet mellan individen och gruppen är central för hur och vad vi lär oss om 

vår omvärld, men det ger oss även en möjlighet att få en förståelse för vilka vi 

själva är i förhållande till andra. Gruppen påverkar barnets lärande och 

möjligheter att samspela, men barnet påverkar även i sin tur gruppen.  

Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) menar att samspelet mellan barnen leder 

till nya tankar och idéer vilket i sin tur leder till nya upptäckter och ett nytt 

lärande. Säljö (2000) visar på lekens betydelse för det sociala samspelet och 

skriver: ”Det är genom att kommunicera om vad som händer i lekar och 

interaktion som barnet blir delaktig i hur människor i dess omgivning uppfattar 

och förklarar företeelser” (s.67). Det pågår hela tiden ett förhandlande mellan 

barnen genom användandet av olika artefakter där språket är ett av dem. Språkets 

roll i barnens skapande av relationer med kamrater har stor betydelse för barnen 

under deras tid i förskolan. Det är genom kommunikation som vi etablerar 

kontakter och skaffar oss vänner. Säljös (2000) tankar kan kopplas samman med 

det resultat som Corsaro (2003) redovisar i sin forskning. Genom språket och 

samtalet förhandlar barnen och samspelar med varandra för att få tillträde till 

leken och olika roller i leken.  

2.3 Styrdokument 

De styrdokument som jag använt som utgångspunkt i min studie är FN:s 

barnkonvention (2009), Skollagen (2010:800), Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) samt Salamancadeklarationen (1994).  

 

I FN:s barnkonvention artikel 31, punkt ett står det att: ”Konventionsstaterna 

erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 

ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (s.28 - 29).  

I Skollagen (2010:800) 8 kap. 2 § står det att:” förskolan ska ha en helhetssyn på 

barnet och tillgodose alla barns utveckling och lärande men också se till att barnen 

får ta del av social gemenskap med andra barn”.  

I läroplan för förskolan, (Skolverket 2010) står det att: ”Verksamheten ska 

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

stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 
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och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” (s. 5). Vidare 

framhåller läroplanen betydelsen av att alla barn ska få uppleva att de utvecklas 

och är en tillgång i både barngruppen och verksamheten. Lärandet och 

utvecklingen sker i samspel mellan barnen och mellan barn och vuxna. Genom 

socialt samspel, lek, skapande och utforskande söker barnen också kunskap i 

relation till sin omvärld. Läroplanen för förskolan vilar på sociokulturella teorier, 

vilket innebär att man trycker på det faktum att barns lärande sker genom samspel 

och kommunikation med andra människor och deras omgivning.  

 

Leken är ett viktigt verktyg i förskolans verksamhet och genom att använda leken 

på ett medvetet sätt i verksamheten ska förskolan lägga grunden till det livslånga 

lärandet. ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” 

(Skolverket, 2010, s.6).  

 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som antogs 1994 påtalar 

det faktum att: "varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenhet och 

inlärningsbehov," (s. 11). och att: ”elever med behov av särskilt stöd måste ha 

tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som 

sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov," (s.11). Även om 

Salamancadeklarationen mest handlar om skolan så innefattas även förskolan 

eftersom förskolan är en del av skolsystemet.  
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 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur åtta förskollärare tänker 

kring delaktighet, lek och samspel för barn i behov av särskilt stöd i de 

barngrupper där de är ingår.  

Frågeställningar 

• Vad kännetecknar förskollärarnas förståelse av delaktighet med tanke på 

barn i behov av särskilt stöd gällande förskolans kamrat– och lekkulturer?  

• Vilka aspekter menar förskollärarna har betydelse för samspel och 

delaktighet i leken?  

 Teoretisk referensram 

 

Denna studie tar sitt avstamp i ett sociokulturellt perspektiv vars främste 

företrädare är den ryske psykologen Lev Vygotskij. Vygotskij (1978) menade att 

all utveckling och lärande sker i ett sammanhang och i samspel med andra och 

oavsett vilken förmåga vi pratar om så går det inte att särskilja dessa från varandra 

utan våra sociala, känslomässiga, språkliga, kognitiva förmågor utvecklas hand i 

hand och framförallt i samspel med andra. Genom att använda mig av ett 

sociokulturellt perspektiv och utgå från Vygotskijs tankar om samspelets 

betydelse för utveckling och lärande kan jag få en fördjupad förståelse för det 

pedagogiska uppdraget gällande delaktighet för barn i behov av särskilt stöd. Det 

sociokulturella perspektivet ger mig möjlighet att få en bredare förståelse av 

begreppet delaktighet och ett verktyg för analys av leken och samspelets betydelse 

för utveckling och lärande. Enligt Strandberg (2006) var aktivitet något centralt 

för Vygotskij och det var i det faktiska görandet som de psykologiska processerna 

ägde rum. Det är det som sker på förskolan, det barnen gör i samspel med andra 

som har betydelse för deras utveckling och Strandberg (2006) menar att det finns 

några signifikanta kännetecken som är avgörande för om det ska ske utveckling 

och lärande. Det sociala lärandet kommer före det individuella lärandet, vilket 

Vygotskij (1978) kallade för internalisering. 
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An interpersonal process is transformed into an intrapersonal one. 

Every function in the child´s cultural development appears twice: 

first on the social level and later on the individual level; first 

between people (interpsychological), and then inside the child 

(intrapsychological)” (Vygotskij, 1978, s. 57). 

I ett sociokulturellt perspektiv är samspelet centralt och Strandberg (2006) skriver 

om samspelets och relationernas betydelse för att ett barn ska få möjlighet att 

utveckla alla sina förmågor. ”Samspelet med andra är alltid viktigt vid lärande.” 

(Strandberg 2006, s.150). Vygotskij (1995) menar att samspel handlar om social 

kompetens och att samspelet är grunden för all utveckling. Utvecklandet av olika 

förmågor har sin utgångspunkt i samspelet mellan individen och gruppen och är 

central för hur och vad vi lär oss om vår omvärld. Det ger oss även en möjlighet 

att få en förståelse för vilka vi själva är i förhållande till andra. Gruppen påverkar 

barnets lärande och möjligheter att samspela, men barnet påverkar även i sin tur 

gruppen. ”Kunskap och lärande har sin grund i den sociala och kulturella praktik 

som barn ingår i, samt i de relationer och de erfarenheter som varje barn möter” 

(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s.10).  

 

Vygotskij (Strandberg, 2006) menade att alla våra aktiviteter är situerade, vilket 

innebär att allt sker i ett visst sammanhang, i en viss kultur och i ett visst samhälle 

tillsammans med olika personer. Vår förmåga att hantera nya situationer bygger 

på våra tidigare upplevelser och värderingar och i detta sammanhang har språket 

en stor roll. Genom att uppleva hur andra pratar, lyssna på andra och se hur de 

samspelar med omgivningen lär sig barnen nya saker i ett sammanhang och kan 

införliva sina nya kunskaper och erfarenheter med sina tidigare och enligt Säljö 

(2000) kallas detta för att appropriera.  

 

Fantasi och kreativitet hänger samman och finns med oss genom hela livet och 

tillhör inte enbart barndomen. Leken är det mest betydelsefulla redskapet för 

utveckling av vilja, känsla och tanke och när barn leker kan man inte separera 

dessa från varandra. (Vygotskij, 1995) I leken får barnen möjlighet att återskapa 

det de varit med om och bearbeta sina erfarenheter och känslor. De får även en 
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chans att med utgångspunkt i sina tidigare erfarenheter och med hjälp av sin 

fantasi och kreativitet skapa något nytt som utvecklats från barnen själva.  

Vygotskij (1995) ansåg att det var viktigt att ge barnen många och rika 

upplevelser för att de ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet och fantasi i 

leken. Leken är ett verktyg som barnen använder aktivt för att undersöka och 

utforska saker och företeelser som de ännu inte riktig fått grepp om och behärskar 

men ändå kan ana att det nya finns inom räckhåll.  

 

Stor vikt läggs vid språket och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv och 

det är genom språk och kommunikation som vi gör vår värld begriplig. Språket 

skapar förbindelser mellan barnet och omgivningen men är också en länk mellan 

barnets samspel med miljön och det egna tänkandet. Språket är det som skapat 

den kunskap som finns i världen och språket är det som gör människan så speciell. 

Det pågår hela tiden ett förhandlande mellan barnen genom användandet av olika 

artefakter där språket är ett av dem. Språkets roll i barnens skapande av relationer 

med kamrater har stor betydelse för deras tid i förskolan. Det är genom 

kommunikation som vi etablerar kontakter och skaffar oss vänner.  

 Tidigare forskning  

5.1 Delaktighet  

Delaktighet kan tyckas vara en självklarhet för alla barn oavsett om de går i skola 

eller förskola, men det finns många faktorer som påverkar hur och om barn blir 

delaktiga i den rådande lekkulturen på förskolan. Pramling & Sheridan (2003) för 

ett resonemang kring delaktighet som pedagogik och att personalen som arbetar i 

förskolan själva måste fundera på hur de ser på delaktighet och vad det innebär för 

de barn som av någon anledning inte blir delaktiga i barngruppen. Författarna 

menar att pedagogernas kompetens och tidigare erfarenheter spelar en stor roll i 

bemötandet av barnen och har betydelse för hur samspelet mellan barnen ser ut 

och utvecklas.  

 

Gal, Schreur och Engel-Jeger (2010) fokuserade i sin studie på pedagogernas 

inställning till barn med olika funktionsnedsättningar och hur deras inställning 

påverkade barnens möjligheter att bli inkluderade i verksamheten. Deras studie 
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visade att det bland annat fanns ett samband mellan år i yrket, tidigare 

erfarenheter av barn med funktionsnedsättningar och antal barn i gruppen, för hur 

de lyckades med att få barnen inkluderade och delaktiga. Lai Mui Lee, Seeshing 

Yeung, Tracey och Barker (2015) visade även de på att pedagogens inställning 

och förhållningssätt var avgörande för om ett barn blev inkluderad eller inte. Lai 

Mui Lee et al. (2015) har tidigare mest studerat hur äldre barn med 

funktionsnedsättningar blev inkluderade i skolan men valde denna gång att 

studera förskolan. De menade att pedagoger som arbetade med barn i de yngre 

åldrarna har en mer positiv inställning till inkludering än pedagoger som arbetade 

med de äldre barnen. Studien visade att pedagogernas utbildning var en faktor 

som påverkade inställning till inkludering och barn i behov av särskilt stöd. De 

som var utbildade inom specialpedagogik hade lättare att förhålla sig till barn i 

behov av särskilt stöd. Det fanns även en variation av förståelse och samtycke 

beroende på vilken typ av funktionsnedsättning barnet hade. De barn som 

pedagogerna hade svårast att förhålla sig till var de barn som uppvisade olika 

beteendeproblem.   

 

Fyssa, Vlachou och Avramidis (2013) studie visade på att det fanns en bristande 

kunskap och osäkerhet hos pedagogerna för hur de skulle möta barn i behov av 

särskilt stöd, vilket innebar att fokus lättare hamnade på individen och att barnet 

blev bärare av problemet. Bristen på kunskap innebar att pedagogerna lämnade 

över ansvaret för barn i behov av särskilt stöd till de specialpedagoger som fanns 

knutna till verksamheten. Macartney och Morton (2013) framhöll det 

inkluderande perspektivet i den nyazeeländska läroplanen och menade att det 

fanns mycket att arbeta på när det kom till att uppnå en förskola för alla. Det 

kategoriska perspektivet fanns fortfarande kvar, där barnet sågs som bärare av 

problemet och pedagogerna behövde bli mer medvetna om hur de kunde anpassa 

verksamheten efter de barn som gick i förskolan. Frågan var om det även här 

handlade om utbildningsnivå hos pedagogerna och att med mer utbildning och 

kunskap kring barn i behov av särskilt stöd skulle förhållningssättet förändras.  

 

Palla (2011) har i sin forskning fokuserat på delaktighet i ett specialpedagogiskt 

perspektiv och att förskolan är en plats för alla barn. Pedagogernas sätt att 

uttrycka sig i tal och skrift om barnen får konsekvenser för hur man ser på barnet 
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och vem barnet faktiskt kan bli i förskolans kontext.  Hennes tankar går att koppla 

till Löfdahl (2014) gällande vilka attityder och värderingar som råder inom 

förskolans väggar. Återigen handlar det om de vuxnas förhållningssätt för att 

skapa ett klimat som är tillåtande och ser till varje barn.  

 

Öhman (2010) resonerar kring horisontella och vertikala relationer och menar att 

barns umgänge med varandra skiljer sig från umgänge med vuxna. De vertikala 

relationerna är inte jämlika och det är inte självklart att den horisontella relationen 

är det heller men barnens sampel med varandra är mer komplext och gränserna 

mellan barnen är inte lika självklara som det är mellan barn och vuxen.  

Östlund (2012) utgår i sin avhandling från Jansons (Östlund 2012) sex olika 

aspekter på delaktighet, tre objektiva aspekter – tillhörighet, tillgänglighet, 

samhandling och tre subjektiva aspekter – acceptans, engagemang, autonomi. 

Janson (i Östlund 2012) påpekar att för att kunna säga att en person är delaktig 

måste alla sex aspekterna vara uppfyllda, vilket innebär att det inte räcker om en 

person upplever sig vara delaktig utan det ska även gå att observera att personen 

är delaktig. En av de viktigaste aspekterna i att vara socialt delaktig är att bli 

accepterad, menar Janson. Full acceptans innebär, enligt Janson, Nordström & 

Thunstam (2007) att: ”personen uppfattas som en självklar och jämlik medlem av 

det sociala sammanhanget och att hans/hennes närvaro ses som, eller förväntas ge, 

ett bidrag till aktiviteten och/eller den sociala gemenskapen på arenan” (s.31). 

Författarna diskuterar även begreppet begränsad acceptans och menar att det kan 

handla om irritation över att personen är närvarande eller att det finns 

förväntningar på personen inte kan bidra med något relevant till den pågående 

aktiviteten. Melin (2013) för även hon resonemang i sin studie kring acceptans 

och menar att acceptans inte är den aspekt som aktiverar den sociala 

delaktigheten. Hon menar att hennes studie visar på att barn kan acceptera ett barn 

i sin närhet men helt exkludera barnet som lekkamrat.  

5.2 Samspel  

Barnen delar förskolans arena men det är inte bara hur barnen samspelar med 

varandra som påverkar deras möjligheter att vara delaktig i den rådande 

lekkulturen. Förskolan bildar ett sammanhang där både den fysiska och psykiska 

miljön påverkar de som ingår i den och de vuxna i förskolan har ett ansvar för att 
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denna miljö blir tillåtande och lyfter olikheter som en tillgång i verksamheten. 

Janson (2004) menar att utmaningen för förskolan inte ligger i att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd, utan det svåra är att få barnen delaktiga på jämlika villkor. 

Han menar att barn med funktionsnedsättningar inte har lika många 

kamratrelationer som andra barn och inte får lika många lekerbjudande.  

De lekar som barn i behov av särskilt stöd blir inbjudna till innebär ofta att de 

tilldelas en underordnad roll i leken. Hur barnen försöker ta sig in i leken har en 

avgörande roll för om ett barn får tillträde till lekkulturen på jämlika villkor eller 

inte.  

 

Jonsdottir (2007) studerade i sin doktorsavhandling barns sociala relationer ser ut 

i förskolan samt hur pedagogerna uppfattar dessa. Jonsdottir påpekar att de flesta 

barn har tillgång till kompisar i förskolan men att det i varje grupp finns några 

barn som inte ges inträde i gruppgemenskapen. Förskolans uppdrag att skapa en 

inkluderande miljö och alla barns rätt att vara delaktiga och en del av 

kamratgruppen är ett stort ansvar. Melin (2013) påvisar i sin avhandling att 

delaktighet på lika villkor inte är en självklarhet för alla barn och att en placering i 

förskolan inte automatiskt innebär att ett barn får tillgång till gemenskapen i 

gruppen.  

 

Janson, Nordström & Thunstam (2007) beskriver vad som utmärkte den sociala 

relationens karaktär när det kom till barn med funktionella olikheter och menade 

att passiv lek så som t ex parallellek ställde lägre krav på social förmåga medan en 

lek som var mer interaktiv krävde mer samspel och ömsesidighet. Författarna 

menade att ju mer en aktivitet krävde desto mindre samspel mellan barn med 

funktionella olikheter och när det kom till vänskap valde barn utan 

funktionsnedsättningar andra barn utan funktionsnedsättningar.   

5.3 Lek 

Lek är något komplext och inte alltid så lätta att beskriva, det finns alltid två sidor 

av en lek. ”Leken är paradoxal. Den går inte att beskriva i enkla termer” 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 21). Corsaro (2003) skriver också om det 

komplexa i leken och att den pendlar mellan lust och makt. Leken kan å ena sidan 

vara lustfylld och rolig men den kan å andra sidan vara allvarlig och stökig. För 
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barn är lek något seriöst, menade Stetsenko, Chun och Ho (2015) och hänvisade i 

sin studie till Vygotskijs tankar om fantasi och kreativitet. I leken får barnen 

möjlighet att vara i sin verklighet och utveckla sin fantasi och kreativitet. De kan 

skapa och befinna sig i verkligheten så som de önskade att den ska vara och 

behövde inte vara i verkligheten så som den är.  

I barnens fantasi och lek fanns inga gränser. Skogman (2004) skrev om leken i sin 

avhandling och menade att leken var motsägelsefull och att lek var något man lär i 

ett sammanhang.  

 

Fatai, Fagin och Bustan (2014) menar den fria leken har positiva konsekvenser för 

barnens förmåga att samarbeta och att lära sig nya saker men de resonerar inget 

om de konsekvenser det kan få, så som Skogman (2004) gör. Även Fyssa et al. 

(2013) såg i sin undersökning att barn i behov av särskilt stöd hade svårt att ta sig 

in i den fria leken och i samspelet med kompisarna. De framhåller pedagogens 

viktiga roll i att arbeta inkluderande och att få barn i behov av särskilt stöd att bli 

delaktiga i den fria leken.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) och Öhman (2003) anser att egentligen är all lek fri, 

det går inte att tvinga någon att leka. Barn deltar i så kallade styrda lekar som är 

initierade och ledda av vuxna för att de vill. I den styrda leken har pedagogerna 

möjlighet att ge barnen verktyg för hur man gör för att ta sig in i en lek, vilka 

koder som behövs.  

 

Öhman (2011) skriver:” Lika viktigt som att få leka är att få vara med och leka” 

(s.13). Hon påtalar pedagogernas ansvar för vilket klimat som råder i gruppen och 

att det är viktigt att titta på leken och samspelet mellan barnen. Hur gör barnen när 

de bjuder in, hur gör de när något annat barn vill vara med. Det är interaktionen 

med andra barn som ger barnen en förståelse för vad det innebär att vara delaktig 

eller inte i leken i förskolan. (Asplund Carlsson & Pramling Samuelsson, 2014). 

Janson (2001) menar i sin artikel “Togetherness and Diversity in Pre-school play” 

att vara helt delaktig innebär att barnet har möjlighet att ingå i hela sammanhanget 

som det befinner sig i. Barn i behov av särskilt stöd får och tar ofta roller som inte 

har en central roll för lekens handling och barn som får denna typ av roller har 

liten möjlighet att påverka lekens innehåll och riktning. Om barnen försöker ge 
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olika lekförslag eller försöker tillföra något nytt till leken blir de ofta avvisade, 

skriver Janson (2001). 

 

Samtliga författare är överens om att leken har stor betydelse för barns utveckling 

och lärande. Möjligheten att få vara en del i lek- och kamratkulturen i förskolan är 

central och för de barn som inte får vara del i denna blir tiden i förskolan inte den 

positiva upplevelsen och förutsättningen för att utvecklas och lära som är tanken. 

 Metod 

6.1 Forskningsansats 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie och att använda mig av 

kvalitativ/induktiv ansats för att få svar på mina frågeställningar. Genom att ha 

närhet till materialet och med stöd av analyserande arbetssätt ger kvalitativ ansats 

ett djupare uttryck. Jag ville ta del av hur förskollärarna definierade begreppet 

delaktighet och hur de uppfattade att barn i behov av särskilt stöd var delaktiga i 

förskolans lek- och kamratkultur. Kvalitativ metod handlar om att ta reda på hur 

något åskådliggörs eller karaktäriseras. Mitt syfte och mina frågeställningar har 

jag haft som utgångspunkt i de metodval jag har gjort.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver i inledningen av sin bok: ”Om man vill veta 

hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem” (s.15). 

Fejes & Thornberg (2015) menar att kvalitativ forskningsintervju är ett bra 

tillvägagångsätt när man som uppsatsskrivare vill undersöka personers subjektiva 

uppfattningar, tolkningar och erfarenheter av ett fenomen.   

6.2 Urval 

Mitt urval grundade sig på ett så kallat strategiska urval, vilket innebar att man 

som uppsatsskrivare valde ut ett antal variabler som var relevanta för att kunna få  

svar på det som ska undersökas. Med dessa variabler som utgångspunkt etablerade 

jag kontakt med informanterna. Jag har gjort urvalet på basis av följande kriterier: 

förskollärare, barn i behov av särskilt stöd inkluderade i barngruppen, arbetar i en 

kommun som jag tidigare har arbetat i och är väl insatt i förskoleverksamhetens 

övergripande mål och strategiska insatser samt att dessa förskollärare, förskolor 
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eller deras chefer inte är kända av mig sedan tidigare. Jag valde dessa informanter 

för att jag hade en förförståelse om att de hade kunskap inom det område som jag 

ville undersöka, vilket Fejes & Thornberg (2014) menar är bra att utgå från när 

man gör urvalet av informanter. Område som de deltagande förskolorna låg i var 

nytt för mig och jag har aldrig haft någon koppling dit tidigare.  

 

Jag hade sedan tidigare etablerat en första kontakt med en person som arbetar som 

pedagogisk utvecklare i ett område med fyra olika förskolor.  

Hen driver det övergripande pedagogiska utvecklingsarbetet ut mot områdets 

förskolor. Förskolorna varierar i storlek, allt från två till sex avdelningar, 

sammanlagt sexton avdelningar. Genom den pedagogiska utvecklaren fick jag 

mailuppgifter till alla förskolor och den första kontakten skedde via mail där jag 

informerade om mig och mitt kommande arbete samt en förfrågan om de skulle 

vara intresserade av att delta i min studie. I brevet informerade jag om att jag 

inom en vecka kommer att följa upp mailet med ett telefonsamtal. Efter att jag 

mailat fick jag svar från tre förskollärare som var villiga att delta i studien och 

dessa tre ringde jag upp och bokade tid för ett möte och intervju. I de två förskolor 

där förskollärare anmält intresse av att delta i studien, valde jag att inte ringa till 

avdelningarna som inte svarat utan passade på att gå runt och presentera mig och 

prata med de övriga förskollärarna när jag ändå var på plats.  

 

De avdelningar som inte svarat på mitt mail återkopplade jag till genom ett 

telefonsamtal och bokade dag och tid för att besöka förskolorna. Jag hade redan 

sedan tidigare bokat in tre intervjuer på två olika förskolor och under mina besök i 

förskolorna bokade jag in ytterligare fem intervjuer. Sammanlagt blev det åtta 

förskollärare som valde att delta i studien.  

6.3 Datainsamlingsmetod 

Jag har använt mig av en så kallad semistrukturerad intervju, vilket ger mig som 

uppsatsskrivare större utrymme att vara flexibel när det gäller ordningsföljden på 

frågorna. En semistrukturerad intervju ger även mig möjlighet att ändra i 

frågornas form och den som intervjuas får större utrymme att utveckla sina svar. 

Uppsatsskrivarens kunskaper om ämnet har stor betydelse för vilken information 
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som forskaren får ta del av men även förmågan att lyssna och ställa andra frågor 

utifrån vad intervjupersonen berättar. (Kvale & Brinkmann, 2009)  

För att få svar på mina forskningsfrågor har jag genomfört personliga intervjuer, 

vilket Kvale & Brinkman (2015) anser vara bra: ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel” (s.17). Intervjufrågorna finns med i bilaga 2. 

6.4 Genomförande 

För att de personer som valt att delta i intervjuerna skulle känna sig så bekväma 

och trygga som möjligt med situationen fick de välja var de ville att intervjuerna 

skulle äga rum. Samtliga förskollärare valde att bli intervjuade i förskolan och det 

fanns tillgång till personalrum eller samtalsrum, vilket gjorde att vi kunde sitta 

ostört under intervjuerna. Jag spelade in intervjuerna på en diktafon men under 

intervjuerna kompletterade jag med att anteckna för att ha som stöd för minnet 

under intervjun. Innan intervjuerna informerade jag förskollärarna om de 

forskningsetiska principerna och frågade om tillåtelse att använda 

ljudupptagningar.  

 

Sammanlagt intervjuade jag åtta förskollärare och samtalen tog allt från en 

halvtimme till fyrtiofem minuter. Jag använde mig av en semistrukturerad 

intervjuguide som innehöll tre olika områden: informanternas bakgrund och 

erfarenheter, lek och delaktighet. Den första delen i intervjuguiden valde jag att ta 

med för att skapa en mjukare inledning på intervjuerna. Den inledande delen av 

intervjun är viktig, poängterar Kvale och Brinkman (2015) Det är här som 

förtroendet mellan intervjuaren och informanten byggs upp.  

6.5 Analys av data 

En kvalitativ studie innebär för det mesta en mängd data som ska bearbetas, och 

som Fejes och Thornberg (2015) påpekar, kan det vara svårt att skapa ordning i 

allt insamlat material.  Jag upplever att kvalitativ analys är det enda rimliga valet 

eftersom jag har valt att undersöka ett visst fenomen och att jag i min analys 

kommer att titta på pedagogernas uppfattningar om lek och delaktighet. Hur 

analysen av materialet ska gå till bör man som forskare ha tagit ställning till innan 

man börjar med intervjuerna. (Kvale & Brinkmann 2014) Det svåra är att skapa 
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ett sammanhang och en mening av all den information jag får ta del av. 

Författarna påpekar att: ”Det handlar om att skilja mellan det betydelsefulla och 

det triviala och att identifiera betydelsefulla mönster” (Kvale & Brinkmann 2014, 

s.35). 

 

För att bearbeta materialet valde jag att kombinera flera av Kvales (1997) fem 

huvudmetoder för kvalitativ analys som Fejes &Thornberg (2015) beskriver 

eftersom det ger mig möjlighet att vara mer flexibel i min analys av de kvalitativa 

data som jag samlade in.  Konkret innebar det att jag läst igenom alla de 

transkriberade intervjuerna flera gånger för att få syn på helheten. Under tiden jag 

läste, valde jag att göra som Creswell (2015) föreslår, att skriva noteringar i 

marginalen av texten men även notera tankar och samband som jag får syn på i ett 

block för att få fram olika teman som jag kan arbeta vidare med. Creswell (2015) 

påpekar att analysarbetet bör ses som en spiral där de olika delarna i 

organiseringen av data går i varandra och pågår samtidigt. Eftersom jag använde 

mig av en semistrukturerad intervju har intervjuerna utvecklats på olika sätt och i 

flera av intervjuerna svarade informanterna på flera av frågorna utan att jag ställt 

dem. I analysarbetet tog jag hänsyn till de följdfrågor jag valde att ställa under 

intervjuerna och slog samman olika frågeställningar för att få materialet 

överskådligt. Jag valde att genomföra en koncentrering av materialet och färgkoda 

materialet, där varje informant fick en egen färgkod. Under arbetets gång 

kategoriserade jag och plockade samtidigt ut olika teman som informanterna 

nämnde. Successivt under arbetets gång fick jag syn på fem gemensamma 

nämnare som återkom hos alla de intervjuade förskollärarna. De teman jag fick 

syn på var: Förskollärarnas förståelse av begreppet delaktighet, Fri-eller styrd leks 

betydelse för delaktighet, Förskollärarnas gemensamma uttryck – medvetna eller 

omedvetna, Stötta lek och samspel utan att störa samt Alla ska få vara med. I 

samband med att de olika temana växt fram fördjupade jag mig i aktuell litteratur 

och forskning som knöt an till de olika temana, vilket Kvale & Brinkman (2014) 

menade är nästa steg i arbetet 

6.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Kvale & Brinkman (2014) skriver att resultatet ska vara så trovärdigt och 

tillförlitligt som möjligt. Tillförlitligheten hör samman med huruvida ett resultat 



 23 
 

av en studie blir detsamma även om studien sker vid ett annat tillfälle och görs av 

andra personer.  Under analysarbetet funderade jag på om de intervjuade 

förskollärarna skulle ge andra svar till en annan intervjuare. Så kan det givetvis 

vara men jag har under intervjuns gång haft min intervjuguide som utgångspunkt 

och valt att följa upp förskollärarnas svar med följdfrågor för att säkerställa att jag 

uppfattade det de sagt korrekt. Min avsikt med studien var att få ta del av 

förskollärarnas uppfattningar om delaktighet, lek och sampel och genom att jag 

ställde följdfrågor under intervjuerna samt gick igenom de forskningsetiska 

principerna innan var min upplevelse att de kände sig trygga med att svara på 

mina frågor. Givetvis kunde det vara så att det jag fått ta del av är hur 

förskollärarna vill att det ska vara och inte hur det faktiskt är. Å andra sidan var 

samtliga intervjuade självkritiska gällande sin egen kunskap och medvetenhet 

inom området samt att de var medvetna om att organisatoriska förutsättningar 

spelade en stor roll. Detta gjorde att min övertygelse om resultatets tillförlitlighet 

ökade. 

6.7 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver de forskningsetiska principerna på ett mycket 

utförligt sätt. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att jag som uppsatsskrivare ska 

informera deltagarna i studien om syftet med undersökningen och hur jag kommer 

att använda de resultat som jag får fram. Deltagarna har alltid rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill utan att behöva förklara varför.  

De personer som valt att delta i studien ska kunna lita på att det inte går att 

identifiera vilka de är och skulle viss information i studien kunna kopplas till vissa 

deltagare måste de godkänna att informationen används. I det mail som jag 

skickade ut till de olika förskolorna presenterade jag mig och mitt kommande 

arbete. Samtyckeskravet innebär att alla berörda förskollärare har gett sitt 

samtycke till att delta i studien. Med konfidentialitetskravet menas att jag i min 

roll ska förhålla mig etiskt till den information som jag får ta del av och värna om 

deltagarnas integritet. De förskolor och förskollärare som var med i studien 

kommer att vara med under fingerat namn och allt insamlat material kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. När studien är klar kommer allt 

material att förstöras. Nyttjandekravet innebär att jag som uppsatsskrivare alltid 
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har deltagarens rättigheter i fokus och ser till att de inte far illa genom att delta i 

studien. Det insamlade materialet kommer endast användas i denna studie, vilket 

jag informerat deltagarna om.   

 

 Resultat 

Resultatet bygger på semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare som 

arbetar med barn i olika åldersgrupper i olika förskolor.   

7.1 Förskollärarnas förståelse av begreppet delaktighet 

Förskollärarna menar överlag att delaktighet är ett begrepp som är svårt och 

tolkningsbart. Huruvida ett barn i behov av särskilt stöd är delaktig eller inte i 

förskolans kamrat- och lekkultur, är inte alltid så lätt att avgöra. Flera av 

förskollärarna uttrycker att det blir ju deras tolkning av om ett barn är delaktigt 

eller inte. Om barnet verkar nöjd, glad och utvecklas upplever de att barnet är 

delaktigt. Barn är delaktiga när de själva kan välja om de vill vara med eller inte 

vara med i en lek, menar förskollärarna. Det är barnets önskan och vilja som styr, 

det är inte de andra barnen som avgör om barnet får vara med eller inte. Barnet i 

behov av särskilt stöd blir tillfrågad och medtagen i leken men lika viktigt är att 

de andra barnen svarar på barnets lekinviter. Delaktig är när alla räknas och får 

var en del i leken och att det finns ett samspel där barnen turas om att ha olika 

roller och pratar med varandra. 

 

Delaktig är man i hjärtat. Det kan jag inte veta säkert, men när man 

har roligt. F1 

 

Extremt olika från barn till barn, en tycker inte det händer förrän det 

har den mest åtråvärda rollen i en lek, en annan står bredvid och 

tittar när kompisarna bygger lego och trivs med det. F8 

 

De har en gemensam agenda som alla förstår. F7 
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Under samtalens gång kom olika typer av funktionsnedsättningar upp och att det 

är olika lätt att få barn i behov av särskilt stöd delaktiga i barngruppen.  

Ett barn med fysiska funktionsnedsättningar kan vara både lättare och svårare att 

få delaktig på lika villkor. Ett barn som inte kan gå kan ändå var med i leken om 

förskolan och pedagogerna skapar förutsättningar för det.  

  

Sen beror det på vilken, typ av nedsättning som barnet har. Är det ett 

barn som har Downs Syndrom eller ett barn med diabetes så där är 

det väldigt olika hur man förhåller sig. F5 

 

Ute cykla, du får sitta här bak, för det barnet kan inte cykla och 

trampa men är med i leken. Vi har taxicykel som är jättebra och 

barnen leker tillsammans, ena barnet trampade och körde och 

barnet som satt bak läste karta. F1 

 

Vidare menar förskollärarna att delaktighet för barnen är när ingen vuxen behöver 

gå in och styra utan samspelet och leken mellan barnen fungerar ändå. Barn med 

grava fysiska funktionsnedsättningar upplevdes vara inkluderade rent fysiskt det 

vill säga att barnen har en plats i förskolan men delaktighet i kamrat- och 

lekkulturen var det inte frågan om.  

 

Jag tror inte att hen inkluderas på samma sätt. De andra barnen tar 

kontakt genom att ge hen en leksak, klappa på hen. Det gör de, alla 

barn, oavsett ålder. Hen är en del av gruppen så till vida att hen 

finns där men hen är inte med. F5 

 

Det multihandikappade barnet räknas inte på samma sätt som de 

andra barnen. Dels för att hen inte har något språk, ser inte, kan 

inte röra sig, hen sitter där hen sitter i sin stol. F3 

 

Kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur man kan arbeta för att skapa 

delaktighet var något som förskollärarara upplevde saknades och för att barnen 

ska få det de har rätt till efterfrågades mer utbildning. Under intervjuerna pratade 

flera av förskollärarna om att tidigare fanns det resursgrupper och där fanns det 
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pedagoger som var utbildade och hade en djupare kunskap om barn med olika 

funktionsnedsättningar. Idag är resursgrupperna borttagna och konsekvensen blir 

att de barn som bäst behöver det inte får tillgång till pedagoger med rätt 

kompetens.  

 

Det blir jobbigt, jag tror att det egentligen handlar om okunskap. 

Dels att, för att ta hand om ett multihandikappat barn så kanske man 

behöver ha någon slags sjukvårdsutbildning med tanke på att det är 

ganska mycket man ska tänka på kring det, man vet inte vad man ska 

göra, Jag tror inte att hen inkluderas på samma sätt. F5 

 

Barn som är utagerande och har bristande sociala förmågor, menar förskollärarna, 

är en utmaning att få delaktiga i barngruppen på ett bra sätt. Det kräver en 

närvarande pedagog som kan vara med och guida och ligga steget före så att det 

inte uppstår konflikter. Många gånger har de här barnen straffat ut sig under en 

lång tid och får skulden för allt som händer oavsett om barnet varit på plats eller 

inte. De menar att barn som inte får vara med hittar ofta andra barn i gruppen med 

liknande svårigheter, vilket innebär att det kan bli ännu mer negativt runt just de 

här barnen.   

 

Kaka söker maka, men inte för att de vill leka med varandra utan för 

att det finns ingen annan. F4 

 

Utagerande barn som dessutom inte är lika bra på att leka som de 

andra barnen, kan väldigt fort straffa ut sig i barngruppen, och 

därmed komma efter ännu mer i dessa färdigheter. F7 

 

Ibland verkar de dras till varandra, men leken spårar bara ur. Detta 

för att de kanske inte är varandras bästa val utan varandras enda 

val då de straffat ut sig hos övriga barn. F8 

 

Flera av förskollärarna tog även upp språkets betydelse för att bli delaktig och att 

barn som inte besitter en språklig förmåga har svårare att ta sig in i gruppen och 

att förhandla om en plats i leken och barngruppen.  
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Vi måste vara närvarande för att hjälpa barn som inte har språket, 

jag menar, om du inte kan göra dig förstådd kan du inte komma in i 

en lek. F2 

 

Du behöver ha språk och du behöver förstå att andra känner och 

tycker. Och att du behöver turtagningen, du behöver lekkoder för att 

kunna utvecklas i leken. F4 

7.2 Fri - eller styrd leks betydelse för delaktighet  

Lekens betydelse för alla barns utveckling och lärande lyftes av förskollärarna och 

leken är ett viktigt verktyg i arbetet med alla barn, även om upplevelsen var att 

leken inte får så stort utrymme i förskolans verksamhet längre utan att fokus har 

hamnat på projektarbete, utforskande, pedagogisk dokumentation och reflektion. 

När förskollärarna pratade om leken var de alla överens om de vinster det innebar 

för barnen att leka och att leken har en betydelsefull roll i förskolans verksamhet. 

De flesta av förskollärarna pratade om att barn i behov av särskilt stöd ofta är mer 

delaktiga i de dagliga rutinerna i förskolan än de är i leken. Utmaningen var att 

skapa förutsättningar för att alla barn ska bli delaktiga och få tillgång till lek och 

samspel med andra barn under dagarna.   

 

Leken är bra, det är grunden till lärande, men kräver närvarande 

pedagoger. F1 

 

Det är det viktigaste som finns i en förskola, det är nyckeln till 

lärande, språk, i leken kan jag locka barn till nya upptäckter eller 

jag kan lära känna ett barns olika sidor vi leken. F2 

 

Lek är jätteviktigt, det är i leken barnen lär. Viktigt att man ger tid 

för lek. Leken är lika viktig som all annan verksamhet men den 

försvinner mer och mer. F8  

 

Under intervjuerna pratade förskollärarna om den fria och den styrda leken och 

ansåg att båda typerna av lek hade en viktig roll i verksamheten. Den fria leken 
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var den lek som barnen själva fick välja och som är initierad av barnen. I den fria 

leken var det ingen vuxen som var med och satt agendan även om de pratade om 

att det i den fria leken behöver finnas vuxna närvarande som kan stötta de barn 

som behöver det och tillföra något nytt tema eller material när leken håller på att 

gå i stå.  

 

Fri lek är där barnen själva får leka och skapa utifrån deras 

lekkunskaper eller fantasi, men det ska finnas, miljön ska spegla vad 

man kan göra. Den ska visa vad man kan göra. Miljön ska vara 

anpassad till barnen och de ska kunna själva hitta på. F6 

 

En deltagande vuxen, aktiv, inte bara hopp och lek och gör vad ni 

vill. F3 

 

Fri lek är att få ”slåss” med pinnar utan att en fröken avbryter. F4 

 

Under intervjuerna lyfte förskollärarna tankar om leken är så fri egentligen, 

eftersom det är de vuxna som sätter ramarna för vad som är tillåtet att leka med, 

när man får leka fritt, vilken typ av miljöer och material som erbjuds barnen.  

Förskollärarna pratade även om vilka villkor som är avgörande för den fria leken 

och menade att det handlar också om relationerna i barngruppen och att vissa barn 

har högre status än andra och att de är de barnen som dikterar villkoren för lekens 

innehåll.  

 

I fria leken är det de barn som har hög status som dikterar villkoren 

och styr, så egentligen kan man kanske inte kalla det fri lek. F4 

 

Den fria leken berättar för mig som pedagog hur barnen uppfattar 

sig själva och sina vänner. Vilka har riktiga kompisrelationer och 

vem bestämmer? F3 

 

Den styrda leken har ett syfte och är initierat av vuxna utifrån att förskollärarna 

tänker att barnen eller barngruppen behöver stöd och guidning inför den fria leken 

t ex att lära sig hur man gör när man leker, hur man gör för att fråga om man får 
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vara med i en lek, turtagning, dela med sig mm. Många gånger består den styrda 

leken av olika regellekar men det kan även vara att spela spel, bygga och 

konstruera, rörelselekar, dans och drama. Förskollärarna menar att syftet med 

styrd lek är att ge barnen verktyg och träna på olika sociala färdigheter för att sen 

själva kunna klara av att leka utan vuxnas delaktighet och närvaro hela tiden. 

 

Vi förbereder barnen i styrda aktiviteter och lekar så att de sen kan 

leka på egen hand. F1 

 

Förskollärarna anser att den styrda leken är positiv för barn i behov av särskilt 

stöd och att den leken har ett syfte t ex att öva turtagning, samarbete, språk och 

motorik men de lyfter betydelsen av närvarande pedagoger även om det är fri lek. 

Den styrda leken är ett viktigt verktyg för att få barn i behov av särskilt stöd 

delaktiga på lika villkor, menade flertalet av förskollärarna. De pratar även om att 

leken kan användas för att höja barnens status och att en viktig del i det är att lyfta 

fram barnets styrkor och det som barnet är bra på eller använda något material 

som väcker de andra barnens nyfikenhet och intresse.  

 

Styrd lek, det tänker jag är lekar som jag iscensätter som pedagog. 

Just för att utveckla gruppen eller för att träna ett enskilt barn i en 

aktivitet eller få hjälp att jobba med motorik eller beteende eller så. 

F6 

 

Har ett mål med styrd lek för att stötta barnet i behov av särskilt stöd 

i samspelet med andra barn. F1 

 

Styrd lek är så mycket enklare då spelreglerna ofta är återkommande 

och kan efter ett tag vara enkla att känna igen. I den fria leken, och 

speciellt rollek, finns ju inget facit. F7  

7.3 Förskollärarnas gemensamma uttryck – medvetna eller omedvetna 

Under intervjuerna var det flera uttryck och ord som återkom i olika sammanhang. 

Det pratades mycket om närvarande pedagog, utforskande, det är i samspelet med 

andra vi lär, meningsfullt, inflytande, reflektera, vilka ögon har jag på mig, 
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lyssnande pedagog, lekkoder, turtagning, delaktighet, alla ska lyckas, olikheter 

berikar med mera.  

 

Samspelet är viktigt och det är faktiskt så att det är i samspelet med 

andra som vi lär. F5 

 

Lyssna är viktigt i arbetet med toddlare. Jag tänker att toddlare ska 

få utforska på sitt sätt. F1 

 

Närvarande pedagog var ett uttryck som förskollärarna använde mycket. Vad det 

innebar att vara närvarande pedagog kunde variera. Närvarande var att finnas där 

men inte vara med i aktiviteter och lekar, att låta barnen själva planera och 

strukturera upp sin lek men ändå finnas där om något barn behövde stöd i 

aktiviteten eller leken.  

  

Vi ska vara närvarande men inte ta över. F6 

 

Leken är bra, det är grunden till lärande, men kräver närvarande 

pedagoger som går in och styr, stöttar vid behov och tillför nytt 

material eller nya förslag innan saker går över styr. F8 

 

När pedagogerna är närvarande på ett bra sätt, inte övervakar inte 

lägger sig i, men är med och petar in, kommer med förslag och 

övervakar i smyg. Kanske hjälper till och tillför en roll till leken som 

barnet i behov av särskilt stöd klarar av och samtidigt tillföra något 

nytt. F4 

 

Det var självklart att barnen skulle vara delaktiga och ha inflytande över sin dag 

och påverka vad de vill leka med, vad de vill göra och tillsammans med vem.  

Enligt förskollärarna handlade delaktighet om att få välja vad man vill göra, vem 

jag vill leka med och vart jag vill leka, vilken plats jag ska sitta på, om jag vill 

vara ute eller inne o s v. Delaktighet och inflytande användes synonymt och 

skillnaden mellan dessa begrepp och dess innebörd var inte självklar.  
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Oavsett att förskollärarna pratade om inflytande istället för delaktighet så fanns 

det en skillnad i hur de ville att det skulle vara och hur verkligheten såg ut. 

Barnens inflytande och möjlighet att välja var hela tiden beroende av de 

organisatoriska förutsättningarna.  

 

Som för toddlare, att de får vara med och styra och bestämma så att 

deras dagar blir bra och betydelsefulla. Det är en balansgång 

mellan alla rutiner och det fria. Vi försöker att inte ha klockan som 

styrmedel. F2 

 

Handlar väldigt mycket om att få göra egna val men organisationen 

måste fungera, hur det ser ut med personal och förskolans dagsrytm. 

Ska finnas val, men det fria får anpassas efter de ramar som finns 

utifrån tid på dygnet och man måste som pedagog ha förutsättningar 

att vara med barnen, man kan inte öppna upp sandrum, ljusrum, 

vattenlek och måla med färg och vara ensam som pedagog. F3  

 

Förskollärarna pratade om att olikheter berikar och att det handlar om att se 

olikheter som en tillgång i verksamheten. Inkludering var något som 

förskollärarna upplevde som positivt för alla barn. Tidigare fanns det så kallade 

resursgrupper för barn i behov av särskilt stöd, vilket de ansåg var mindre bra och 

bidrog till exkludering. De positiva effekterna av inkludering handlade om att 

barnen får en större förståelse för att alla är olika och har olika behov.   

 

Man är olika och det är bra att barn får se det. F6 

 

Det som kan vara svårt är att barn i behov av stöd oftast inte följer 

de oskrivna reglerna kring hur man tar kontakt, startar och befinner 

sig i en lek. F8 

 

Att barnen har med sig en syn av allas lika värde även om Pelle inte 

kan springa lika fort som vi andra så kan han ändå vara med. F5 
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Inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd såg förskollärarna inte som något 

problem, men det var inte alltid så lätt att få barn i behov av särskilt stöd delaktiga 

i leken med de andra barnen. Även här kom tolkningar av begreppet delaktighet in 

och det fanns uppfattningar om att barnen var mer eller mindre delaktiga eftersom 

de vistades i förskolan.  

 

Utagerande barn som dessutom inte är lika bra på att leka som de 

andra barnen, kan väldigt fort straffa ut sig i barngruppen, och 

därmed komma efter ännu mer i dessa färdigheter. F3 

 

Projekttiden är hen delaktig, upplever att hen är delaktig på lika 

villkor. Det som skapar svårigheter är den fria leken. F2  

   

Det fanns en skillnad i medvetenhet angående om barn i behov av särskilt stöd var 

delaktiga eller inte. Det var självklart att barnen ska vara delaktiga men hur och 

om var inte lika säkert. När jag frågade om barn kan vara delaktiga i den rådande 

kamrat- och lekkulturen men inte på lika villkor utan att barnen får vara med i 

leken men får en roll som inte har någon betydelse för lekens utveckling gick 

uppfattningarna isär. Kunskapen och medvetenheten angående lek på lika villkor 

eller inte, varierade bland förskollärarna och några hade aldrig funderat kring 

delaktighet utifrån att barnen kan vara delaktiga i en lek men inte på lika villkor, 

medan andra hade en medvetenhet kring att delaktighet inte är något som kan tas 

för givet.  

Jag vet inte om det har hänt eller jag har inte sett det men skulle 

vara intressant att se, att titta på det. Vilka reaktioner, hur de skulle 

ställa sig till det. F6 

 

De får vara en hållare eller en ges en oviktig roll. Någon roll som 

inte behövs så mycket men att barnen ändå har en titel. Han får vara 

t ex chaufför men vi använder ingen chaufför i vår lek. Det ser ut 

som att han är med, men han är bredvid. F4 

 

Jag vet inte ens om jag har sett det, jag har aldrig tänkt på det på det 

sättet. Tänker tillbaka men det är inget som jag har tänkt på. F5 
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7.4 Stötta lek och samspel utan att störa 

Förskollärarna pratade mycket om att finnas med i gruppen och vara tillsammans 

med barnen men låta dem leka och utforska ifred. Det var viktigt att barnen fick 

ha sin fria lek men pedagogerna ska finnas till hands om de behövdes för att stötta 

alla barn men framförallt för de barn i behov av särskilt stöd som fanns i gruppen.  

Genom att finnas nära kunde de höra vad som var på gång i leken och ligga steget 

före om de märkte att en lek höll på att spåra ut. Det var en balansgång mellan att 

gå in i en lek eller avvakta. Förskollärarna menade att det är lätt att gå in för tidigt 

och lösa konflikter åt barnen. De påpekade det faktum att när barnen börjar skolan 

kommer det ställas högre krav på dem att kunna lösa konflikter själva och att de 

behövde få med sig verktyg för hur man bemöter varandra även om det inte finns 

vuxna i närheten. Det fanns en tanke med att vara närvarande pedagog, att stödja 

men inte störa.   

 

Låter barnen vara i sin lek, barnen styr men jag som pedagog är 

aktiv med att titta på vad det är som sker i leken. Jag är i 

bakgrunden och avvaktar men jag finns där och kan ligga steget före 

om jag märker att det börjar hända saker mellan barnen som kan 

leda till konflikter och bråk. Vi behöver ju vara nära, men inte ta 

över leken. F5 

 

Jag tror att förskolan har en stor roll att fylla där att barnen har 

med sig så mycket som möjligt av hur man är mot varandra utan att 

en vuxen finns närvarande. F8 

  

Vi ska ge barnen verktyg för hur man tar sig in i leken och hur man 

bjuder in andra barn att vara med. I skolan sen, ska barnen klara 

detta själva. F1 

 

Att gå in och stötta i leken innebar både att vara delaktig själv som pedagog, men 

också att vara lyssnande och kunna läsa av när man som pedagog måste gå in och 

hjälpa till och när man ska avvakta. Det fanns en medvetenhet om att inte alltid 

vara så snabb med att gå in och lösa konflikter eller missförstånd mellan barnen 
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utan avvakta och observera barnens egna lösningar på de situationer som uppstod 

i leken.   

 

Vara med och lyssna så att det inte behöver bli konflikter. En 

balansgång att både vara där och ge dem ord. Se det meningsfulla i 

leken, t ex att barnen springer fram och tillbaka. Reflektera över vad 

är det egentligen de gör. Vilka ögon använder jag. F6 

 

Förskollärarna menade att stötta utan att störa, handlade även om att som pedagog 

vara medveten om vilka barn som kompletterar varandra och att man som vuxen 

har ett ansvar att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnen i deras lek och 

samspel. Om de som pedagoger visste att de här tre barnen lockade fram det 

sämsta i varandra kunde de genom pedagogiska strategier såsom aktivitetskort 

styra så att barnen fick möta nya lekkonstellationer där de fick möjlighet att 

lyckas. Aktivitetskorten var, enligt förskollärarna, ett bra verktyg för att få in barn 

i behov av särskilt stöd i olika gruppkonstellationer.  

 

Aktivitetskort är bra, vi kan styra, men inte så mycket. F6 

 

Aktivitetskort är ett bra verktyg för oss vuxna att skapa nya 

lekkonstellationer och grupper av barn som annars aldrig skulle leka 

med varandra. Goda lekare har en tendens att leka med andra goda 

lekare. F3 

 

Flera av förskollärarna påpekade att arbete i mindre grupper var en bra strategi för 

att ge barn i behov av särskilt stöd förutsättningar att delta i leken på lika villkor. 

Det gav även förskollärarna fler möjligheter att kunna stötta barnen utan att störa 

leken. Genom att arbeta i mindre grupper, menade förskollärarna, blev 

förutsättningarna för alla barn bättre, inte bara för barn i behov av särskilt stöd.  

 

Vi delar in barnen i mindre grupper. Det är bra för alla barn. F4 
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Jag tänker, försöka låta barnen vara i mindre sammanhang gör det 

lättare att stötta alla barn i leken, eller inte bara i lek utan hela 

dagen. F1 

 

Arbeta i mindre grupper gynnade alla barn, ansåg förskollärarna, men de lyfte att 

de organisatoriska förutsättningarna innebar vissa begränsningar i att skapa 

mindre sammanhang under hela dagen. Flera av förskollärarna menade på att det 

var endast en kort stund på förmiddagen som de hade möjligheten att dela upp 

barnen och finnas där som stöd för alla barn, inte bara för barn i behov av särskilt 

stöd.     

7.5 Alla ska få vara med 

I samband med att vi pratade om lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande hamnade samtalen kring tankar om ”alla ska få var med” och det fanns en 

ambivalens kring detta uttryck. Å ena sidan menade de att det fanns en vinst med 

att värna om den fungerande leken som pågick, men det var viktigt att ha koll på 

att det inte alltid var samma barn som inte fick vara med och leka. Men å andra 

sidan lyftes tankar om vad man ska göra om det är ett visst barn som inte får vara 

med i leken och att det då är lätt att ta till uttrycket: ”alla ska få vara med”.  

 

Det är ju inte ok att ett barn aldrig får vara med men ibland måste 

de få ha en lek i fred. F2 

 

Nej, alla barn får inte vara med hela tiden. Däremot så kan vi om ett 

barn vill vara med och leka, inte lägga ansvaret på de barnen som 

leker. Om de är normalt trevliga kommer de säga att: Ja, du får väl 

vara med. Då kan man säga att vi kan gå och titta vad det är de gör. 

Det kanske är så att de inte leker den leken du vill leka. Det är 

kanske de kompisarna du vill leka med, men inte den leken. Då får 

man gå och kika och se om det finns någon möjlighet att lotsa in 

barnet eller så gör man inte det och då får man hitta på något annat 

och då blir jag som pedagog jätteviktig. F3 
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Ett exempel som dödar en lek är ju klassikern att nån kommer in och 

vrålar ”Alla får vara med – jag ska vara med!”. Då har man visat 

noll respekt för vad leken varit innan man själv kom in. F4 

 

Under intervjuerna hamnade samtalen kring att det ofta är samma barn som 

straffar ut sig och har svårt att få tillgång till lek med sina kompisar. Ibland måste 

barnen få ha sin lek ifred och då var det viktigt att de som förskollärare kunde 

erbjuda barnet eller barnen något annat som de tyckte var roligt och utmanande. 

Förskollärarna menade att det blev ett dilemma mellan att värna om den pågående 

leken och att pusha för att ett barn ska få vara med i en lek.  

Konsekvensen av att säga att alla får vara med blir ofta att leken upphör och då 

går delaktigheten och samspelet förlorat i alla fall. Dessutom behöver det inte 

alltid vara så att barnen exkluderar en kompis för att vara dumma utan det kan 

även vara så att de vill fortsätta leka den roliga lek de håller på med.  

 

Oftast avbryts den när för många vill vara med – då försvinner 

delaktigheten och det blir att de som skriker högst, knuffas hårdast 

som får bestämma eller helt enkelt föser bort de andra genom att 

bara vara. F7 

 

De barn som har svårt att förhålla sig till leken stökar bara runt och 

då faller det ihop i alla fall och det blir inget av det. Då är det bättre 

att jag värnar om den lek som fungerar och erbjuder annat. F8 

 

Flera av förskollärarna gav exempel på olika tillfällen när de som pedagoger gick 

in i leken och lekte tillsammans med barnen och genom sin närvaro försökte stötta 

barnens lek och få barn i behov av särskilt stöd delaktiga på lika villkor.  

 

Ibland kan det bli så att de som samspelar faktiskt är den vuxne och 

det ”normala” barnet. När barnet inte får den respons den tänkt sig 

från det andra barnet vänder den sig till den vuxne. F4 

 

De som är goda lekare väljer mest varandra. F5  
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De nämnde även att det ibland kan bli helt fel när man som vuxen går in i leken 

och stöttar och försöker få med ett barn i en lek, intentionen är att det ska bli något 

bra men resultatet kan bli att barnet blir ännu mer exkluderat.  

 Resultatanalys  

Min första forskningsfråga handlade om förskollärarnas förståelse av delaktighet 

för barn i behov av särskilt stöd i förskolans kamrat-och lekkultur. Resultatet 

visade på att det fanns en ambivalens kring begreppet delaktighet och vad det 

egentligen innebar att vara delaktig. Huruvida ett barn var delaktigt eller inte var 

en tolkningsfråga, enligt förskollärarna och hur ska man egentligen kunna veta om 

ett barn är delaktig eller inte. Begreppen delaktighet och inflytande användes 

synonymt och förskollärarna hade svårt att få fram skillnaden mellan dessa 

begrepp. Alla förskollärare var överens om leken och samspelets betydelse för 

barnens utveckling och lärande men hur det skulle gå till att få alla barn delaktiga 

i lek och samspel var inte lika självklart. Barn med språksvårigheter och barn som 

var utagerande menade förskollärarna var svårare att få delaktiga i förskolans lek- 

och kamratkultur.  

 

Min andra forskningsfråga handlar om vilka aspekter som spelar roll för samspel 

och delaktighet i leken. Förhållningssättet i arbetslaget och organisatoriska 

förutsättningar t ex möjligheten att kunna dela in barngruppen i mindre grupper 

var en faktor som spelade stor roll för att skapa möjlighet för lek och sampel för 

alla barn. Fri lek eller styrd lek hade båda sina för- och nackdel, det ena eller det 

andra får inte ta överhanden utan det måste finnas en balans mellan dessa. 

Pedagogens delaktighet i lek kan både underlätta och försvåra samspelet mellan 

barnen. Förskollärarnas förmåga och fingertoppskänsla för om barnen behöver 

stöd att komma in i en lek, avvakta, tillföra något nytt eller vara den som startade 

upp lekar eller aktiviteter med barnen spelade stor roll för om de barn i behov av 

särskilt stöd som var inkluderade i barngrupperna fick tillgång till lek och sampel.   

Utmaningen låg i att ha förmågan att avgöra när det var läge att göra det eller det 

andra. Det fanns en slags medveten omedvetenhet hos förskollärarna kring hur 

barnen i gruppen förhöll sig till barn i behov av särskilt stöd. Flera av 

förskollärarna menade att de upplevt att barnen visade en omsorg om barnet i 



 38 
 

behov av särskilt stöd genom att klappa på barnet, ge leksaker, hjälpa barnet vid 

olika situationer men några initiativ till lek och samspel förekom inte. 

Förskollärarnas resonemang visade på att de ändå reflekterat över och sett det så 

kallade omsorgsbeteendet hos de andra barnen, men inte funderat över vad det 

egentligen innebär och att det inte gör att barnen blir delaktiga på jämlika villkor i 

den horisontella kamrat- och lekkulturen.   

 

Det fanns en bred samstämmighet i ord och uttryck som alla använde sig av t ex 

närvarande pedagog och olikheter berikar. Olikheter berikar återkom vid flera 

tillfällen under samtalen, men vad det egentligen innebar och hur olikheter var 

berikande för alla barn framkom aldrig tydligt.  

 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ ansats i min studie. I min läsning av 

litteraturen har mitt fokus varit delaktighet för barn i behov av särskilt stöd i de 

lek- och kamratkulturer som finns i förskolan. Det som har varit utmanande är att 

begränsa mig i min läsning eftersom varje gång jag läst något fanns det hela tiden 

referenser till nya spännande infallsvinklar och nya studier som jag inte hört talas 

om tidigare.  

 

Jag upplevde att i en kvalitativ studie var intervjuer en bra metod för att få svar på 

mina frågeställningar. Jag skrev en intervjuguide för att ha som stöd under 

intervjuerna. Frågorna i intervjuguiden delade jag in i olika teman och 

genomförde en provintervju, vilket var positivt eftersom jag fick syn på brister i 

mina frågeställningar. Förskollärarna fick inte ta del av frågeställningar innan 

eftersom jag inte vill ha tillrättalagda svar utan få ta del av deras egna tankar och 

uppfattningar.   

 

Genomförandet av intervjuerna fungerade bra och jag upplevde att jag hade stor 

användning av den kunskap som samtalskurserna bidragit med under 

utbildningen. Intervjuguiden var ett bra stöd även om jag valt att genomföra 
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semistrukturerade intervjuer för att kunna vara mer flexibel och följa 

informanternas tankar och svar.  

 

Jag valde att genomföra åtta intervjuer och jag upplevde det som ett rimligt antal 

för att få ett bra och hanterbart underlag att arbeta med och analysera. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafon samt att jag hade papper och penna för att 

anteckna om det var något ord eller påstående som jag ville komma ihåg och 

koppla tillbaka till vid ett senare tillfälle under intervjun.  

 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver att det inte alltid är lätt att avgöra hur många 

intervjuer man ska genomföra men att det lätt blir fokus på kvantitet istället för 

kvalitet. Författarna menar att det är bättre att göra färre intervjuer med djup än 

många intervjuer som skrapar på ytan. Jag transkriberade alla intervjuer noggrant 

och har haft stor nytta av att ha materialet tillgängligt och kunna gå tillbaka till det 

vid flera tillfällen under analysarbetet. Varje gång upptäckte jag nya sammanhang 

och insikter som fördjupade min kunskap. Närheten till det insamlade materialet 

är en av den kvalitativa datainsamlingsmetoden stora fördelar, menar Fejes & 

Thornberg (2015) 

 

Mitt val av forskningsområde grundar sig på ett genuint intresse och engagemang 

för delaktighet och vad det egentligen innebär att vara delaktig. För att kunna 

genomföra bra intervjuer är det viktigt att forskaren har kunskap och engagemang 

kring det område man vill studera. (Kvale och Brinkmann, 2014) Det har varit 

viktigt för mig under processen att reflektera över hur min förförståelse av ämnet 

kunde påverka min tolkning av resultaten. Även innan intervjuerna funderade jag 

kring min förförståelse av ämnet och vad intervjuerna skulle ge för nya kunskap 

till område. Jag kom fram till att jag skulle få möjlighet att få ta del av andras 

kunskaper och tankar kring begreppet delaktighet samt vilken betydelse samspelet 

och leken har för att barnen ska bli delaktiga.  

 

Jag anser att resultatet av studien är trovärdig och tillförlitlig eftersom mitt syfte 

har varit att ta del av förskollärarnas upplevelser och tankar. Givetvis kan jag inte 

garantera att alla svarat helt sanningsenligt. För att få en djupare studie som var 

mer trovärdig och tillförlitlig hade jag kunnat komplettera min studie med 
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observationer, men samtidigt var det förskollärarnas uppfattning och tankar jag 

ville ta del av, inte hur det såg ut i verksamheten. Det sparar jag till ett senare 

tillfälle. Eftersom jag valt att skriva ensam har jag inte haft någon kollega att 

reflektera, analysera och tolka svaren med, vilket kan vara negativt men jag 

upplever att jag har fått en fördjupad kunskap inom forskningsområdet och att det 

gett mersmak.   

9.2 Resultatdiskussion 

Svaret på min första forskningsfråga visade att alla förskollärarna ansåg att 

delaktighet i förskolans lek – och kamratkultur var viktigt. Lek och sampel 

spelade en stor roll för barnens utveckling och lärande, vilket är utgångspunkten i 

ett sociokulturellt perspektiv, Vygotskij (1978) menade att det sociala lärandet 

kommer före det individuella lärandet. Förskolan har en betydelsefull roll i att se 

till att alla barn får möjlighet att vara en del i den sociala samvaron tillsammans 

med andra barn. Det var viktigt att alla barn upplevde att de tillhörde 

gemenskapen och fick ta del av den gemensamma arenan för lek men huruvida 

detta skedde och om det var på jämlika villkor var inte lika självklart. Öhman 

(2009) påpekar att i leken arbetar barnen hela tiden med sina relationer och sin 

förhandlingsförmåga som är av stor vikt för barnens sociala förmågor. I ett 

sociokulturellt perspektiv ligger fokus på samspel och kommunikation och 

Vygotskij (1978) påtalar vikten av att få var en del i ett sammanhang för att lära 

och utvecklas. Jag tänker att om jag som barn alltid får vara med på nåder eller på 

andras villkor så sker också ett lärande, men frågan är vad det blir för lärande och 

vad är det barnet får med sig, vad det är som blir internaliserat. Vad blir det 

individuella lärandet för barnet? 

 

Det fanns en viss förförståelse kring begreppet delaktighet men det var inte lätt att 

definiera eller att avgöra om ett barn var delaktigt eller inte. Förskollärarna var 

eniga om den sociala samvarons viktiga betydelse för alla barn och att 

konsekvensen för barn i behov av särskilt stöd som inte får tillgång till den 

rådande lek-och kamratkulturen innebär går miste om många möjligheter till 

samspel, lärande och utveckling. Det är inte enkelt att avgöra om ett barn är 

delaktig eller inte, vilket förskollärarna påpekade under samtalen. Vad innebär det 

att vara delaktig i leken på lika villkor egentligen? Och om vi tror att lek och 
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samspel är centralt för utveckling och lärande måste vi fundera över vilka 

konsekvenser det får för de barn som inte får tillgång till förskolans lek- och 

kamratkultur?  

 

Jag tycker att jag får fatt i delaktighetsbegreppets komplexa natur i resultatet, i 

och med att flera av förskollärarna inte tidigare funderat kring om man kan vara 

delaktig i en lek- och kamratkultur men inte på lika villkor. Det fick mig att inse 

att här behövs det en större medvetenhet och jag vet själv vilken aha - upplevelse 

jag fick när jag började titta på leken med andra ögon. Det är lätt att tro att alla får 

vara med på lika villkor, men det är här vi behöver vara just de närvarande 

pedagoger som det pratades om och samtidigt vara lyhörda för det faktum att 

barnen lätt anammar vårt omsorgsbeteende i relation till barn i behov av särskilt 

stöd. Den horisontella lekkulturen med samspel på jämlika villkor mellan barnen 

kan istället utvecklas till en vertikal omsorgskultur, där det ena barnet hamnar i 

beroendeställning till de andra barnen. Janson (i Gustavsson, 2004) för ett 

resonemang kring olika scenarion när vuxna går in i barnens lek och stöttar barn i 

behov av särskilt stöd. Han lyfter begreppet inlärd hjälplöshet och menar att den 

vuxne kan genom sitt deltagande visa både barnet med funktionsnedsättning och 

de övriga barnen att barnet i behov av särskilt stöd står i beroendeställning till den 

vuxne.  Konsekvensen blir att barnet inte blir delaktig på jämlika villkor och den 

vuxnes omsorgskultur tas över av de andra barnen. Det är genom vår närvaro, att 

lyssna, vara lyhörda för vad som sker i samspelet som vi kan få syn på när vissa 

barn alltid får rollen som bebis, hund eller lyktstolpe i leken. Om jag inte själv har 

förmågan att argumentera för min roll måste jag ha någon i min närhet som hjälpa 

mig att argumentera, förklara eller beskriva. Om jag som barn inte får vara en 

naturlig del i denna samvaro, vad händer då?  

 

Begreppen delaktighet och inflytande användes synonymt och skillnaden mellan 

dessa begrepp var inte självklar. Förskollärarna svarade på frågor om delaktighet 

men pratade om barnens inflytande i verksamheten. Flera av förskollärarna 

beskrev barnens delaktighet utifrån att ha inflytande över sin dag i förskolan. Det 

handlade om att få välja saga, vad de vill göra, vem de vill leka med, om de ville 

vara inne eller ute o s v. Delaktighet i lek och i förskolans kamratkultur var inte 

lika enkel att beskriva. Det var ingen av förskollärarna som reflekterade kring 



 42 
 

barnens möjligheter att ingå i en horisontell lekkultur på jämlika villkor, lek var 

lek och ibland var den styrd och ibland var leken fri. Bäst för barn i behov av 

särskilt stöd var styrd lek för då fanns det någon vuxen närvarande, men samtidigt 

påtalades vikten av att rusta barnen för framtiden och att de ska klara det sociala 

samspelet utan vuxna den dagen de börjar skolan. Jag funderade en del kring detta 

eftersom förskollärarna pratade om vikten av närvarande pedagog men 

uppenbarligen var man inte närvarande vid fri lek på samma sätt som man var vid 

styrd lek.  

 

Genomgående använde förskollärarna samma ord och uttryck som t ex närvarande 

pedagog, olikheter berikar, lyssnande pedagog, meningsfullt, det är i samspelet 

med andra vi lär, inflytande, vilka ögon har jag på mig och alla ska lyckas, men 

känslan var att de inte ägde begreppen utan det var uttryck som används mycket 

just nu i verksamheterna och som ska finnas med. 

 

Alla de intervjuade förskollärarna var eniga om den betydelse det sociala 

samspelet hade för barnens utveckling och lärande, men ändå vet vi idag att det 

finns många barn och unga som aldrig får tillgång till den sociala gemenskapen. 

Det har varit intressant att få ta del av förskollärarnas tankar om delaktighet och 

vad det egentligen innebär att vara delaktig men även att få ta del av den 

ambivalens som finns kring hur man ska tolka begreppet. För många är 

delaktighet samma sak som inflytande och att få var en del i förskolans rutiner och 

aktiviteter men den sociala gemenskapen, att få tillhöra, vara en i gruppen och 

faktiskt räknas, är inte lika självklart.  

 

Den andra forskningsfrågan handlar om vilka aspekter som har betydelse för 

delaktighet och samspel i leken. En del av de intervjuade förskollärarna pratar om 

dilemmat som kan uppstå när man som pedagog går in i leken och ska stötta ett 

barn. Många gånger blir det ett samspel mellan de andra barnen och pedagogen 

och inte mellan barnet som behöver stöd och barnen i gruppen. Melin (2013) 

menar att det är en hårfin balansgång för pedagogerna att vara ett stöd för de barn 

som behöver och att stötta dem så att de kommer in leken utan att de tar över 

leken och fokus hamnar på dem som pedagoger. Intentionerna är goda men det 

kan ändå bli fel och fokus hamnar på den vuxne istället. Leken är något komplext 
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och det är alltid en balansgång mellan att gå in i och vara med i leken, värna om 

den lek som pågår och samtidigt få barn i behov av särskilt stöd delaktiga. 

Delaktighet i lek på lika villkor kan tyckas självklart men är det inte.  

 

Organisatoriska förutsättningar gällande tid, antal pedagoger och möjligheten att 

dela in barnen i mindre grupper kom upp vid flera tillfällen. Det var självklart att 

förutsättningarna spelade en stor roll i arbetet och i den bästa av världar skulle vi i 

förskolan ha färre barn i grupperna och all personal skulle ha utbildning, men så 

ser det inte ut. Frågan är hur vi tillsammans ska skapa de bästa förutsättningar för 

alla barn att lyckas och då framförallt för de barn som upplever varje ny dag som 

en utmaning. Jag tror att vi ibland måste tänka att för vissa barn är varje dag i 

förskolan som att komma till ett nytt jobb varje dag. De allra flesta av oss vet 

vilken ansträngning det innebär att vara ny på ett jobb, att försöka förstå både 

uttalade och outtalade regler och strukturer.   

 

Janson, Nordström & Thunstam (2007) menar att språket har stor betydelse för 

om barn kan förhandla om inträde i en lek och bli delaktiga. Även Säljö (2000) 

poängterar språkets betydelse och att det är viktigaste medierande redskap som vi 

människor har tillgång till. Vad blir konsekvensen om jag inte kan göra mig 

förstådd eller om jag inte förstår min omgivning? Det som blir tydligt är att 

förskollärarna upplevde att barn med språksvårigheter och barn med 

beteendeproblem är de barn som upplevs svårast att få in i barngruppen. Flera av 

förskollärarna pratade om att vissa barn straffar ut sig själva och att barn med 

beteendeproblem ofta söker sig till varandra. Det är för mig inget konstigt utan 

något ganska naturligt, de flest av oss tycker om det vi känner igen och vår hjärna 

vill hitta lika. Barn som inte har språket hittar andra sätt att uttrycka och förmedla 

sig med omvärlden. Om jag har en kompis som springer runt och inte har ett krav 

på verbal kommunikation för samspel, tänker jag att vad blir mitt självklara val. 

Med det vill jag inte säga att man som pedagog bara ska acceptera att vi har ett 

par barn som far runt som tornados utan fundera över vilka verktyg vi behöver ge 

de barnen och hela barngruppen för att skapa möjlighet för möten i samspel och 

lek.   
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Jag tolkade förskollärarnas resonemang kring inkludering i relation till de så 

kallade resursgrupperna som lite motsägelsefullt. Förskollärarna pratade först om 

det negativa och exkluderande med resursgrupper för att i nästa stund anse att det 

fanns en vinst med dessa grupper. Det positiva med resursgrupper ansågs vara de 

pedagoger som arbetade där hade adekvat utbildning och kompetens för uppdraget 

men att det negativa var att resursgrupperna bidrog till att exkludera barnen. Alla 

var överens om att det är positivt med inkludering, men resonerade kring 

inkluderingen utifrån att det är positivt för de övriga barnen i gruppen att få en 

förståelse för att alla är olika och har olika behov. Begreppet olikheter berikar 

förekom ofta under intervjuerna men det var inte ett begrepp som de utvecklade 

vidare. Vilka fördelarna och de positiva vinsterna var för barn med 

funktionsnedsättningar som var inkluderade i förskolan var det ingen av 

förskollärarna som pratade om. Så här i efterhand inser jag att detta är något jag 

borde uppmärksammat tidigare och ställt följdfrågor om, men resultatet i sig ger 

ändå en uppfattning om hur förskollärarna tänker kring inkludering. Här har vi, 

enligt min mening, ett tomrum att fylla, självklart är det positivt för alla barn att få 

vara en del i ett sammanhang som representerar mångfald men jag tror att vi 

behöver bli bättre på att lyfta fram och sätta ord på vilka fördelar det innebär för 

alla barn och då framförallt för barn i behov av särskilt stöd som är inkluderade i 

förskolans verksamhet.  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att delaktighet och vem som är delaktig 

och hur vi kan veta att någon är delaktig är komplext och förskollärarna är 

ambivalenta kring vad de egentligen tycker och tänker. Det finns både en 

medvetenhet och en omedvetenhet kring flera frågor, bland annat delaktighet i lek 

och samspel utifrån ett jämlikt perspektiv. Intervjuerna har på många sätt skapat 

fler frågor än svar och jag tänker att det finns flera trådar som jag skulle vilja 

fördjupa mig mer i, men det får bli vid ett annat tillfälle. 
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10. Förslag på vidare forskning 

Denna studie är bara ett skrapande på ytan inom ett område som jag tror att det 

behövs mycket mer forskning kring inom förskolan. Inkludering och delaktighet 

är två begrepp som bör lyftas mer och framförallt vad det innebär att vara socialt 

delaktig på jämlika villkor. Min uppfattning är att vi behöver bli bättre på att sätta 

ord på vad vi egentligen menar med inkludering och vad vi tänker att det innebär 

att vara inkluderad med ett fokus på den sociala delaktigheten i förskolans lek-och 

kamratkultur. Delaktighet och inflytande är viktiga begrepp i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010) men mitt intryck är att delaktighet många gånger blir 

detsamma som att ha inflytande i verksamheten och vad som ska ske under en 

dag. Begreppet inkludering står inte med i förskolans läroplan och kanske att ett 

första steg mot en förskola för alla på jämlika villkor är att definiera begreppet i 

ett styrdokument.  

 

Det finns många nya angreppsätt gällande forskning kring delaktighet på jämlika 

villkor men det behövs framförallt forskning som får alla som arbetar inom 

skolsystemet att börjar reflektera över och diskutera vad de olika begreppen 

innebär. Mångfald och olikheter berikar är uttryck som används mycket inom 

förskolan och skolan, men frågan är hur ska vi få alla barn att känna och uppleva 

att olikheter berikar och att alla är en tillgång i förskolans lek– och kamratkultur?  
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12. Bilagor  

                      Bilaga 1 

Hej! 

 

Jag heter Catharina Thyberg och jag studerar sista terminen på 

Specialpedagogprogrammet och kommer under vårterminen 2016 skriva mitt 

examensarbete. Examensarbetet kommer att handla om hur barn i behov av 

särskilt stöd blir delaktiga på jämlika villkor i de lekkulturer som finns på 

förskolan. För att få svar på mina frågor har jag tänkt använda mig av intervjuer 

som metod. Min förhoppning är att du är intresserad av att delta i denna studie och 

vill träffa mig för att samtala kring ett antal frågeställningar. Intervjun beräknas ta 

ca 45 - 60 minuter.  

 

Jag kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådet forskningsetiska principer, vilket 

innebär att det är frivilligt att delta, du som deltar kan välja att avbryta intervjun 

och ditt deltagande när du vill. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och materialet kommer endast användas i denna uppsats.  

 

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta 

mig. 

Med hopp om ett framtida möte! 

 

Mvh 

Catharina Thyberg 

Tel: 070-499 29 63 

catharina.thyberg@sigtuna.se 
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            Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

• Berätta lite om dina tidigare erfarenheter av arbete med barn? 

 

• När utbildade du dig till förskollärare? 

 

• Vilken typ av verksamhet har du arbetat i efter att du tog examen?  
 

• Vilken typ av verksamhet arbetar du i nu? Har ni barn i behov av särskilt 

stöd inkluderade i barngruppen? 
 

• Vad har du för erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd 

som är inkluderade i barngruppen?  

 

 

Leken 

 

• Läroplanen trycker på lekens betydelse för barns utveckling och lärande. 

Hur tänker du kring leken i din verksamhet?  

 

• Vad innebär fri lek för dig? Kan du ge exempel? 

 

• Vad innebär styrd lek för dig? Kan du ge exempel? 
 

• Var går gränsen mellan fri och styrd lek?  

 

• Vad tycker du fri lek tillför barnen/barngruppen? 

 

• Om du funderar kring leken och dess betydelse för barn i behov av särskilt 

stöd, hur tänker du kring det?  

 

• Skillnaden mellan fri och styrd lek för barn i behov av särskilt stöd, vad 

har du för tankar kring detta? Fördelar? Nackdelar 

• Vad tycker/tror du är viktigt för att en lek ska fungera? Ge exempel.  

 

• Kan du ge exempel på när leken inte fungerar? Vilka orsaker kan det ha? 

 

• Vilka verktyg/förmågor tror du att man som barn behöver för att ta sig in i 

en lek?  
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Delaktighet 

 

• Berätta vad ordet delaktighet innebär för dig? Vilken betydelse lägger du 

in i begreppet? 

 

• När anser du att barnen är delaktiga i förskolans verksamhet 

(rutinsituationer, samling, skapande, musik, rörelse, lek - fri lek eller 

vuxenstyrd lek, ute m m)?  

 

• När tror du att barnen upplever att de är delaktiga?  

 

• På vilket sätt kan du som pedagog se att barn i behov av särskilt stöd blir 

delaktiga i leken med de övriga barnen i gruppen? Kan du beskriva hur 

samspelet ser ut mellan barnen? Finns det skillnad i hur barn utan 

funktionsnedsättningar samspelar med varandra och hur barn med och 

utan funktionsnedsättningar samspelar med varandra? Kan du utveckla det 

vidare? Kan du ge exempel?  

• I vilka sammanhang upplever du att barn i behov av särskilt stöd är 

delaktiga i förskolans kamrat – och lekkultur?  Kan du ge exempel från din 

verksamhet?  

• Ser samspelet och delaktigheten olika ut för barn i behov av särskilt stöd 

beroende på om det är en styrd lek eller en fri lek? 

• Kan du se ngn skillnad i barnens förhållningssätt beroende på om det är 

en styrd aktivitet/lek eller om det är lek som är initierad av barnen så 

kallad fri lek? 

• Har du upplevt att barn i behov av särskilt stöd är delaktiga i en lek men 

inte på lika villkor? T ex år barnen vara med men blir tilldelade en mindre 

roll som inte är så betydelsefull i leken. Är detta något du har upplevt i din 

verksamhet? Kan du ge exempel? 

• Är det något mer du vill tillägga till det vi pratat om? 

 

 

 

 

 

 

 


