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Abstrakt 
 

Svensk titel: Förskollärares arbete för att möjliggöra barns inkludering i den fria leken 

En kvalitativ intervjustudie om inkluderingsarbete i förskolan 

 

English title: Preschool teachers work to enable childrens inclusion in the free play  

A qualitative interview study on inclusion work in preschool 

 

Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares 

förhållningssätt till barn som utesluts och hur de arbetar för att inkludera alla barn i den 

fria leken.  

 

För att belysa hur förskollärarna arbetar har ett didaktiskt perspektiv och ett 

sociokulturellt perspektiv använts i analysen av resultatet. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet har empirin analyserats med hjälp av begreppen den proximala 

utvecklingszonen och scaffolding. Studien har utgått från en kvalitativ ansats där 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare har genomförts. Intervjuerna 

genomfördes individuellt med förskollärarna för att få deras egen uppfattning om ämnet 

i fråga.  

 

Resultatet visar att förskollärare aktivt arbetar för att stötta barn som utesluts in i leken 

med andra barn. Förskollärarna förklarar olika tillträdesstrategier de upplever att barnen 

använder sig av för att ta sig in i lek, där de anser att vissa fungerar bättre än andra. 

Stöttningen som förskollärarna ger grundas i de tillträdesstrategier barnen använder sig 

av när de utesluts, där vissa barn utifrån vald strategi kan behöva mer stöttning än andra. 

Exempel på stöttning som nämns är att antingen stötta barnen att utföra strategin på ett 

annat sätt eller att testa en alternativ strategi. Resultatet visade att uteslutning främst 

sker när pedagogerna inte är närvarande där barnen är, när pedagogerna inte är där 

barnen är kan de inte heller ge den stöttning som barnen behöver för att komma in i lek. 

 

Nyckelord 
Inkludering, fri lek, proximala utvecklingszonen och scaffolding/stöttning.  
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1 Inledning 
Det är förmiddag på förskolan Solrosen och barnen har fri lek ute på gården. Nina och 

Pelle leker tillsammans i utegårdens skogsparti. Sara, som står en bit ifrån, ser de två 

barnen leka. Hon tycker att deras lek ser rolig ut och beslutar sig för att gå fram till dem. 

“Får jag vara med er och leka?” frågar Sara.  

“Nej, man kan faktiskt bara vara två i den här leken.” svarar Nina och Pelle 

tillsammans, sedan går de sin väg. 

Sara blir ledsen, hon går fram till förskolläraren Carl och säger: 

“Jag får inte vara med Nina och Pelle och leka.”   

(Fiktiv situation) 

 

Situationen som presenteras är fiktiv, men det är dock en situation som är vanligt 

förekommande i förskolan. Situationer liknande den som presenteras ovan har inträffat 

flertalet gånger under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vissa barn ges av olika 

anledningar inte tillträde till andra barns lekar och exkluderas därmed från gemenskapen 

med andra barn. 

 

I barnkonventionen, som den 1:a Januari 2020 blev svensk lag, presenteras i det 31:a 

kapitlet att; “Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation anpassad till barnets ålder [...]” (Unicef Sverige 2009:28-29). Citatet belyser 

att lek är något som barn har rätt till. Barnkonventionen är ett av förskolans 

styrdokument, och ska därmed efterföljas av förskolans personal. Att få vara en del av 

en gemenskap och att få vara med och leka med såväl enskilda barn som hela 

barngruppen och med vuxna är något alla barn enligt Läroplan för förskolan 

(Skolverket 2018) ska ges möjlighet till, och arbetslaget ska ansvara för att detta sker. 

 
Alla som ingår i arbetslaget ska [...] vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till 

samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna. Barnen lär sig genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera 

(Skolverket 2018:11). 

 

Utifrån ovan nämnda citat från förskolans läroplan är vårt uppdrag och ansvar som 

blivande förskollärare att möjliggöra för alla barn att medverka i olika former av 

samspel med andra barn. Vi vill med vår studie synliggöra hur förskollärare arbetar för 

att möjliggöra barns inkludering i leken.   

 

Studien kommer framförallt belysa förskollärarnas arbete och handlingar för att 

möjliggöra inkludering i leken för barn som av olika anledningar inte deltar i andra 

barns lek. Den ovanstående fiktiva situationen som presenterades framställer hur två 

barn väljer att inte låta ett tredje barn vara med i sin lek, studien kommer dock inte 

fokusera på eller skuldbelägga de barn som inte låter andra barn delta i deras lek. Då 

anledningen till att vissa barn inte leker med andra barn kan bero på betydligt fler 

anledningar, som att de väljer att dra sig undan från sociala samspel eller behöver hjälp 

för att komma in i leken med andra barn.     

 

Denna studie kan vara av intresse för personal verksam inom förskolan som dagligen 

arbetar för att möjliggöra att barn inkluderas i den fria leken med andra barn. Studien 

belyser hur de deltagande förskollärarna arbetar för att inkludera barn som av olika 

anledningar inte deltar i sociala samspel. Studien kan därmed bidra med nya insikter, 



  
 

2 

handlingssätt och kunskaper till vikarier, barnskötare och förskollärare som arbetar med 

barn inom förskolan. 

 

1.1 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras för studien relevant bakgrundsinformation. Vad barn 

utvecklar och lär i leken beskrivs, liksom vikten av varför barn bör erbjudas möjlighet 

till att leka och samspela med andra barn. 

 

Lek, lärande och omsorg ska tillsammans bilda en helhet inom svensk förskola, leken 

har därmed en stor betydelse i förskolan. I Läroplan för förskolan (Skolverket 2018) 

beskrivs att det främst är i leken som barnen utvecklar sina motoriska och kognitiva 

förmågor, liksom att de i leken utvecklar sina sociala förmågor som att samspela och 

kommunicera. Även Öhman (2019) bekräftar föregående text, hon betonar att den fria 

leken är viktig för barn då det är i leken som barnen utvecklas och lär sig. Vidare 

förklarar författaren att barn som ges möjlighet till att leka och samspela med andra barn 

och vuxna utvecklar en god självkänsla. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015b) 

beskriver att barns sociala kompetens tränas i leken. I leken kommunicerar barnen med 

varandra, de tränar på att ta egna initiativ, övar på turtagning samt intar andras 

perspektiv. Författarna beskriver vidare att barn själva upplever att de i leken får 

möjlighet att påverka, bestämma och göra egna val, vilket gör att barn själva ser på 

leken som väldigt betydelsefull.  

 

Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver att en faktor för att barn ska kunna delta i lek och 

leka tillsammans med andra barn är att kunna förstå och tyda leksignaler. Om barn inte 

kan tyda leksignaler eller på egen hand kan signalera dem, kan de inte samspela i lek. 

Förmågan att tyda leksignaler lär sig barnen främst genom att delta i sociala samspel 

med andra barn. Författaren belyser vikten av att pedagoger inom förskolan känner till 

dessa lekregler och signaler för att kunna stödja och vägleda barnen in i lek så att alla 

barn ges möjlighet till att bli inkluderade i olika leksammanhang. Även Öhman (2019) 

förklarar att förmågan att kunna leka är en komplex social aktivitet som inte alla barn 

behärskar då det fordrar att barn kan läsa av andras leksignaler. Vidare nämner 

Knutsdotter Olofsson (2009) tre lekregler som måste finnas med för att en lek mellan 

barn ska kunna fungera. Den första regeln är samförstånd, vilket innebär att alla 

deltagare ska vara överens om att de leker och vad de leker. Den andra är ömsesidighet, 

att leken är jämställd och att barnen respekterar varandra. Den tredje regeln är 

turtagande, som betyder att alla barn som deltar får turas om att bestämma vad som 

händer i leken. Behärskar ett barn inte dessa lekregler kan leken gå snett och avslutas. 

Öhman (2019) beskriver att förskollärare bör ha en medvetenhet om lekens betydelse 

för barns utveckling för att aktivt arbeta för att möjliggöra att barn får vara med andra 

barn och leka. Samt förklarar författaren vikten av att pedagoger är närvarande och 

lyhörda i barnens lek för att kunna hjälpa barnen att tyda leksignaler, samt stötta dem in 

i andra barns lek. 

Ovanstående litteratur lyfter fram att om barn inte ges möjlighet att delta i leken kan de 

gå miste om möjligheten att erövra de kompetenser och kunskaper som de utvecklar i 

lekens värld. Men att ta sig in i en lek är något som kräver färdigheter som barnen 

främst tar till sig i sociala samspel med andra barn. Förskollärare och pedagoger i 

förskolan kan hjälpa barnen in i leken med andra barn för att de ska få möjligheten att 

utvecklas och ta till sig de kunskaper som barnen tar till sig i leken.   
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1.2 Centrala begrepp 

I följande avsnitt presenteras begreppen inkludering och fri lek vilka förklaras utifrån 

hur de tolkas i förhållande till studien. 

 
1.2.1 Inkludering 

Sandström (2014) beskriver att inkludering innebär att verksamheten anpassas efter 

varje individ och möjliggör allas inflytande och delaktighet. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) förklarar vidare att förskolan ska vara en inkluderande plats där alla barn 

ska välkomnas oavsett bakgrund och förutsättningar. Inkludering i förskolan innebär 

enligt författarna att alla barn ska ges samma omsorg, fostran samt möjlighet till lek och 

lärande. På avstånd kan det ofta se ut som att en grupp barn leker tillsammans men 

studeras barnen närmare kan det bli synligt att det förekommer barn som inte är 

inkluderade i leken. När ett barn är inkluderat i leken ska hen bli identifierad, 

uppmärksammad och värdesatt. I läroplanen för förskolan återfinns följande citat:  

  
Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar 

och sin förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen 

utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken 

uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv 

närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och 

hantera konflikter.  

(Skolverket 2018:8) 

 

Detta utdrag ur läroplanen belyser vikten av att alla barn ska ges möjligheten att delta i 

lek med andra barn. Pedagogerna kan antingen genom att aktivt delta eller att observera 

barnens lek, undvika att konflikter sker mellan barnen, för att möjliggöra barns 

inkludering i leken.   

 

Utifrån ovan nämnda författare samt läroplan för förskolan syftar studien med begreppet 

inkludering till att alla barn ska ges möjlighet till att delta i lek med andra barn, och att 

det är pedagogerna som ansvarar för att barnen ges denna möjlighet. 

 
1.2.2 Fri lek 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att fri lek i förskolan ofta kopplas 

samman med lek fri från vuxna. Men den fria leken i förskolan bör enligt författarna 

inte vara fri från vuxna. När barn får leka helt fritt från vuxna h0061r forskning visat att 

maktstrukturer uppstår och barn blir uteslutna från lekar. Om personalen är närvarande i 

barnens lek kan de få syn på när barn utesluts, både genom att aktivt delta eller genom 

att studera barnens lek från håll.  

Med den fria leken syftar studien till de tillfällen då barnen själva bestämmer vad och 

med vem de ska leka. Det är vanligt att konflikter uppstår i den fria leken, vuxna som 

närvarar i den fria leken kan uppfatta när konflikter sker och förebygga detta. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra hur 

förskollärare möjliggör att barn inkluderas i den fria leken. 

 

Frågeställningar utifrån syftet som studien har utgått ifrån;  

 

1. Hur skildras barns erfarenheter av att ta sig in i lek enligt förskollärare? 

2. Hur anpassar förskollärare sin stöttning för att möjliggöra att barn inkluderas i 

leken? 

3. Vilka svårigheter uppfattar förskollärare med att möjliggöra att barn inkluderas i 

leken? 
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3 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som presenteras utgår från både ett barnperspektiv och ett 

förskollärarperspektiv. Ur ett barnperspektiv presenteras barns sätt att försöka få 

tillträde till lek samt exempel på varför de ibland inte inkluderas. Ur ett 

förskollärarperspektiv presenteras hur pedagoger arbetar och kan arbeta för att 

möjliggöra att barn i behov av stöd inkluderas i leken. Den tidigare forskningen 

presenteras i fyra underkategorier dessa är; tillträdesstrategier för att komma in i leken, 

anledningar till att barn inte deltar i gemensamma lekar, komplexiteten att inkludera 

barn i behov av särskilt stöd samt inkluderingsarbete. 

 

3.1 Tillträdesstrategier för att komma in i leken 

Tellgren (2004) har genomfört en studie där hon undersökte hur barn interagerar med 

varandra, vilka tillträdesstrategier de använder sig av samt hur de utesluter varandra. 

Datan samlades in genom deltagande observationer, samtal, videoinspelningar och 

anteckningar. I studien deltog 27 barn och tre pedagoger som alla befann sig på samma 

förskola i Sverige. I sina observationer beskrev författaren att hon uppmärksammade 

flera strategier barnen använde sig av för att initiera till lek. En av de vanligaste 

strategierna var att barnen frågade om de fick vara med och leka, denna strategi ledde 

dock sällan till positiv respons från övriga barn. En annan strategi som beskrivs är när 

barn säger till en vuxen att de inte har någon att leka med för att få hjälp att ta sig in i 

leken, författaren beskriver att detta är en strategi barnen använder när ingen annan 

strategi har fungerat. En tredje strategi var att observera andra barns lek för att sedan 

försöka ta sig in i leken med de andra barnen. Ett exempel som beskrivs i studien är ett 

barn som frågade om det får vara med och leka men fick ett nej. Barnet började då leka 

samma lek som de andra barnen fast vid sidan om. Efter att barnet testat många olika 

strategier lyckades det till slut ta sig in i leken på egen hand. 

Wetsos (2006) avhandling Lekprocessen - specialpedagogisk intervention i (för)skola 

utgick från intervjuer, observationer och frågeformulär med 40 barn. I avhandlingen 

beskriver författaren att det krävs intresse och förmåga att kunna kliva in i en lek och att 

barnens tankevärldar måste kunna mötas. Kan barnen inte läsa av varandras 

tankevärldar, till exempel genom att säga eller flytta fel saker i leken, kan det leda till att 

leken förstörs. Författaren skriver vidare att leken bygger på tre regler: respekt, 

turtagning och kompetensen att bry sig om och dela andras tankar. 

3.2  Anledningar till att barn inte deltar i gemensamma lekar 

Utöver de tillträdesstrategier Tellgren (2004) beskriver ovan, skildras även olika 

anledningar till att barn inte deltar eller inkluderas i andra barns lek i hennes studie. En 

anledning är att barnen vill skydda sitt lekutrymme, de har kommit så långt i sin lek att 

de ser andra barn som inkräktare och väljer därför att inte inkludera fler i leken. En 

interaktion mellan barn kan vara skör och ömtålig och de brukar därför vara noga med 

att skydda sin lek. Ett annat exempel som beskrivs är ålder och storlek, att vara äldre 

och starkare än någon signalerar makt. Detta kan antingen skrämma andra barn från att 

vilja leka med barn som är äldre eller större än dem själva, eller att de äldre och större 

barnen inte väljer att leka med de som är yngre och mindre än dem.  

Wood (2013) har gjort en studie som handlar om exkludering och tillträdesstrategier. I 

studien gjordes icke deltagande observationer av tio barn i åldrarna tre till fem år i deras 

fria lek, och det förekom olika tillträdesstrategier som bidrog till att barnen inte blev 

inkluderade i de andra barnens lek. Författaren beskriver ett exempel där ett barn inte 
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blev inkluderat, barnet använde sig av fysiska strategier för att försöka ta sig in i andra 

barns lek, som att förstöra byggen och liknande som dessvärre misslyckades. Wetso 

(2006) benämner att när barn inte ges möjligheten att delta i lek kan det ge 

konsekvenser i form av att utvecklingen av barnens sociala förmågor hämmas, samt att 

barnet går miste om mycket kunskap som barnen tar till sig i leken. Författaren 

beskriver vikten av att barnen får känna upplevelsen av att leka och att en vuxen kan 

stödja barnen in i lekupplevelsen. 

3.3 Komplexiteten att inkludera barn i behov av särskilt stöd 

I en studie av Fyssa, Vlachou och Avramidis (2014), intervjuades 77 förskollärare med 

såväl specialpedagogutbildning som förskollärarutbildning. Studien syftade till att 

synliggöra pedagogers inkluderingsarbete med barn i behov av särskilt stöd. I resultatet 

påvisas att 62% av förskollärarna försökte anpassa verksamheten utifrån de 

förutsättningar barnen hade. Medan 38% inte försökte anpassa verksamheten alls efter 

dessa barn, barnen fick istället anpassa sig till verksamheten. Trots detta påvisades att 

en fjärdedel av de intervjuade förskollärarna beskrev att barn i behov av särskilt stöd 

ofta hamnar utanför i den fria leken. Enligt dem beror det delvis på att dessa barn inte 

anammat lekens regler och bryter mot dem, eller att de inte engagerar sig i gemensam 

lek med andra barn. En av de intervjuade förskollärarna beskrev att om hen såg ett barn 

i behov av särskilt stöd som satt ensam, så försökte hen forma omgivningen runt barnet 

så att fler barn lockades dit, för att möjliggöra för barnet att delta i sociala samspel och 

känna gemenskap. Vidare förklarade förskollärarna att de i mötet med barn i behov av 

särskilt stöd inte bemöter dem annorlunda är andra barn. Dock påvisade resultatet från 

studien att trots förskollärarnas försök att inkludera barn i behov av särskilt stöd i den 

fria leken med andra barn, så spenderar dessa barn oftast den fria leken på egen hand 

utan sällskap av andra barn. 

 

3.4 Inkluderingsarbete 

Hong, Shaffer och Han (2017) har studerat hur ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt i 

verksamheten påverkar barn med och utan funktionsvariationer. De utgick från både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser i studien och använde sig av videoinspelningar 

samt observationer som pågick under sex månader. Fem barn var specifikt utvalda av 

deras vårdnadshavare och tidigare pedagoger för att delta i studien. Två av de fem 

barnen hade funktionsvariationer varav det ena barnet hade en utvecklingsstörning och 

det andra hade försenad språkutveckling, båda ansågs vara i behov av särskilt stöd. Av 

de tre andra barnen som valdes ut för att delta i studien ansågs ett av barnen behöva 

stöttning för att våga ta mer plats i en barngrupp, medan de andra två barnen fick delta 

för att de hade uppvisat goda kompetenser i att skapa goda relationer i sina tidigare 

barngrupper. De fem barnen placerades i en grupp tillsammans med förskolepedagoger 

och en förskollärare. Förskolläraren besatt flera års erfarenhet inom Reggio Emilia 

pedagogiken, och skulle vägleda de barn och pedagoger som deltog inom Reggio 

Emilia. De fem barnen i studien fick spendera all tid tillsammans vid såväl planerade 

aktiviteter som i leken där pedagogerna var delaktiga med medel och material för att 

stötta och stödja barnen vid behov. Till en början höll barnen sig på avstånd både från 

varandra och från pedagogerna, men började sedan visa intresse för varandra och 

gemensamma samspel. Samtliga aktiviteter som pedagogerna genomförde med barnen 

planerades efter barnens intressen samt deras olika förutsättningar och behov. Dels för 

att alla barn skulle kunna delta och bidra till gruppen utifrån sina erfarenheter och 

kunskaper, dels för att sociala samspel och lärande skulle upplevas som roligt för 

barnen.     
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Studiens resultat visade att Reggio Emilias pedagogik gynnade samtliga av de fem 

deltagande barnen som deltog i studien. Allt eftersom studien pågick framkom att de två 

pojkarna med funktionsvariationer uppvisade framsteg i såväl kommunikativa 

sammanhang som i leksammanhang. Resultatet visade också att de tre andra barnen 

visade ett ökat intresse för de båda barnen i behov av särskilt stöd genom att visa 

empati, inkludera dem i sin lek och en vilja att bli kompis med dem. Studien påvisar att 

mängden tid barnen spenderar tillsammans påverkar hur de lär känna sig själva och 

andra, och att en Reggio Emilia pedagogik kan främja inkludering av alla barn i 

förskolan, med eller utan funktionsvariationer om de spenderar tid ihop. Vidare beskrivs 

att lärare med intentioner att utgå från Reggio Emilias pedagogik bör i sitt arbete utgå 

från alla barns intressen i sin planering av verksamheten och reflektion av densamma, 

då möjliggörs enligt Reggio Emilia utveckling för barns sociala och kognitiva förmågor 

(Hong, Shaffer & Han 2017).  

3.5 Sammanfattning 

Den tidigare forskning som presenterats ovan är relevant utifrån de tre 

forskningsfrågorna studien utgår ifrån. Tillträdesstrategier barn använder för att initiera 

till lek och för att komma in i andra barns lek presenteras. Resultatet visar att barn 

använder sig av både sociala och fysiska strategier, där vissa strategier är mer 

framgångsrika än andra. Vilket kan kopplas till den första forskningsfrågan som 

behandlar hur förskollärarna beskriver att barns erfarenheter av att ta sig in i lek 

skildras. Under rubriken anledningar till att barn inte deltar i gemensamma lekar 

framställs olika strategier och anledningar som leder till att barn inte inkluderas i andra 

barns lek. Denna underrubrik kopplas samman med den tredje forskningsfrågan om 

vilka svårigheter förskollärare uppfattar med att möjliggöra barns att barn inkluderas i 

leken. I rubriken komplexiteten av att inkludera barn i behov av särskilt stöd, framställs 

hur förskollärare arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i leken med andra 

barn. Denna rubrik kopplas samman med forskningsfråga två som belyser hur 

förskollärare anpassar sin stöttning för att möjliggöra att barn inkluderas i leken. I den 

fjärde och sista underrubriken inkluderingsarbete, presenteras den pedagogiska 

inriktningen Reggio Emilia. Där resultatet visar att en Reggio Emilia inspirerad 

verksamhet gynnar alla barns sociala samspel med eller utan behov av särskilt stöd. 

Även denna rubrik kopplas samman med forskningsfråga två.  
 

Dessa studier belyser främst hur barn försöker ta sig in i leken på egen hand samt när de 

misslyckas och varför. Men också hur förskollärare arbetar för att inkludera barn i 

behov av särskilt stöd i leken. Den forskning som saknas för den aktuella studien är 

utifrån förskollärarnas perspektiv. Studien ämnar bidra med kunskaper om hur 

förskollärare arbetar för att möjliggöra att barn inkluderas i den fria leken, inte enbart 

barn som är i behov av särskilt stöd. 
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4 Teoretiskt ramverk 
Studiens analys kommer att utgå från teoretiska begrepp ur det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Dessa teoretiska begrepp är dels Lev Semenovič Vygotskij’s 

begrepp den proximala utvecklingszonen, samt David Wood, Jerome S. Bruner och Gail 

Ross begrepp scaffolding, ett begrepp som även tolkats vidare av Roger Säljö. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår från psykologen och pedagogen Lev 

Semenovič Vygotskij’s (1896-1934) syn på lärande och utveckling. Han menade att 

lärande och utveckling sker i sociala samspel och utifrån den kultur vi lever i. 

Kunskaper erövras genom att observera, imitera och samspela med sin omgivning. 

Språket är en viktig faktor för hur lärande sker, såväl det verbala som det icke verbala 

språket, såsom handlingar och kroppsspråk (Vygotskij 1995). Vygotskij menade att 

leken är barnens främsta redskap för att bearbeta de erfarenheter och känslor de erfar i 

den sociala miljö de verkar i. Leken hjälper barnen att förstå sin omvärld för att kunna 

anpassa sig till det samhälle de lever i (1995). 

 

4.2 Den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen enligt Vygotskij (1978) är mellanrummet mellan barns 

nuvarande kunskapsnivå och den kunskapsnivå som ligger närmast till hands, det 

möjliga utvecklingsområdet för barn. Allt lärande sker till en början på kollektiv nivå 

och sedan på en individuell nivå. Med detta menade författaren att barn med guidning 

eller stöttning av en mer kunnig och erfaren vän eller vuxen kan ta till sig nya kunskaper 

ur deras möjliga utvecklingsområde, för att sedan kunna använda dessa nya kunskaper 

på egen hand i andra sammanhang nästa gång. Dessa kunskaper kan barn anamma i 

leken genom att exempelvis imitera något de upplevt sin omgivning säga eller göra, 

eller i samspel och kommunikation med mer kunniga barn och vuxna (Vygotskij 1978, 

1995). Han beskriver vikten av att lärare känner till barns nuvarande kunskapsnivå för 

att veta vilka kunskaper barnet på egen hand kan tillägna sig, eller vilka kunskaper 

barnet med hjälp av en vuxen eller kompis kan ta till sig (1978). 

 

4.3 Scaffolding 

Utifrån det sociokulturella perspektivet på lärande och den proximala utvecklingszonen 

har Wood, Bruner och Ross (1976) tillsammans utvecklat begreppet scaffolding. 

Författarna beskriver att scaffolding redogör för den stöttning som en vuxen eller mer 

kunnig kamrat kan ge till barnet för att det ska kunna ta till sig nya kunskaper inom ett 

specifikt ämne. Den stöttning som läraren ger fungerar som en byggnadsställning, till en 

början kan ställningen vara hög och erbjuda mycket stöd, för att sedan bli lägre och 

minska stöttningen beroende på barnets nuvarande kunskaper och erfarenheter. Säljö 

(2017) har tolkat begreppet vidare och beskriver att scaffolding inte innebär att den 

vuxne eller mer kunniga kamraten ingriper och löser situationen åt barnet, utan istället 

vägleder och stöttar genom att ställa frågor och guida barnet. Vilket gör att barnet lättare 

kan förstå och ta sig an de nya kunskaperna. Det är viktigt enligt författaren att den som 

är i behov av stöttning har viss förförståelse inom ämnet så att det inte blir helt nya 

kunskaper barnet ställs inför. Det är här som den proximala utvecklingszonen och 

scaffolding knyts samman. För att den mer kunniga personen ska kunna stötta barnet 

mot nya kunskaper krävs att hen vet vilken förförståelse barnet besitter för att kunna ge 

rätt typ av stöttning utifrån barnets förkunskaper, förutsättningar och erfarenheter och på 

så sätt ta till sig nya kunskaper och lära sig. Den svenska tolkningen och översättningen 
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av scaffolding är begreppet stöttning, därför kommer begreppen scaffolding och 

stöttning att användas synonymt i analysen av resultatet.   

 

4.4 Det sociokulturella perspektivet i analysarbetet 

Det sociokulturella perspektivet, den proximala utvecklingszonen och scaffolding 

skildrar att barns lärande och utveckling sker i samspel och med stöttning av sin 

omgivning. Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande genom att den lärande 

observerar, imiterar och samspelar med sin omgivning. De kunskaper barnet ännu inte 

behärskar men som ligger närmast till hands kan uppnås med stöttning av en mer 

kunnig person. Om förskollärare känner till barns nuvarande kunskapsnivå, exempelvis 

hur de på egen hand försöker att ta sig in i andra barns lek, kan de med hjälp av den 

proximala utvecklingszonen avgöra vilken typ av stöttning barnet behöver. För att sedan 

erbjuda dem den anpassade stöttning och de verktyg som krävs för att barnen ska nå sin 

proximala utvecklingszon och ta till sig nya tillträdesstrategier. Det sociokulturella 

begreppet scaffolding kan i analysen redogöra för hur förskollärarna genom stöttning 

möjliggör att barnen inkluderas i den fria leken med andra barn. Frågor som kan 

besvaras i analysen med hjälp av de teoretiska begreppen är bland annat; om 

förskollärarna anpassar sin stöttning till barnen utifrån deras nuvarande kunskapsnivå 

för att hjälpa dem in i andra barns lek, så att de på egen hand kan ta sig in i leken nästa 

gång? Eller uppfattar förskollärare att barn med hjälp av tidigare erfarenheter, 

observation och imitation av sin omgivning på egen hand tar till sig nya kunskaper om 

alternativa strategier för att ta sig in i pågående lek? 
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5 Metod 
I kapitlet nedan presenteras studiens olika metoder och tillvägagångssätt vilka även 

argumenteras för. Dessa metoder och tillvägagångssätt är; kvalitativ metod, 

semistrukturerade personliga intervjuer, subjektivt urval. Hur studien genomförts, 

bearbetning av data och de etiska överväganden studien har tagit hänsyn till kommer 

också att redogöras för. Avslutningsvis kommer en diskussion att hållas kring studiens 

objektivitet, trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet, samt studiens styrkor och 

svagheter. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsansats. Att synliggöra upplevelser och 

uppfattningar om olika fenomen är kärnan i en kvalitativ studie, med målet att bilda mer 

fördjupad förståelse inom en viss fråga eller ett visst område (Allwood & Erikson 

2017). Denna studie syfte och forskningsfrågor ämnar synliggöra hur förskollärare 

arbetar för att möjliggöra inkludering för barn i den fria leken, därför valdes en 

kvalitativ ansats ut för att belysa förskollärarnas egna beskrivningar inom ämnet.   

 

5.2 Datainsamlingsverktyg 

Det verktyg som valdes i studien för att belysa förskollärarnas upplevelser och 

uppfattningar var semistrukturerade personliga intervjuer. Kihlström (2007a) beskriver 

att kvalitativa intervjuer möjliggör för intervjuaren att finna vilka föreställningar de 

intervjuade personerna har om ett visst ämne. Allwood och Erikson (2017) förklarar att 

intervjufrågorna i en kvalitativ metod bör vara öppna för att ge informanten möjligheten 

att fördjupa sina svar. Denscombe (2018) redogör för att i semistrukturerade intervjuer 

utgår intervjuaren från färdiga frågor som ska behandlas, men att intervjuaren kan 

frångå ordningen på frågorna och ställa följdfrågor för att låta informanten fördjupa sina 

svar. Vidare förklarar Kihlström (2007a) att intervjuaren bör förhålla sig objektivt och 

inte påverka informantens svar under intervjun, då det är informantens svar som är av 

vikt. Semistrukturerade intervjuer som verktyg valdes ut dels för att intervjuerna skulle 

utgå från ett särskilt ämne, för att hålla fokus på ämnet men också för att möjliggöra för 

förskollärarna att fördjupa sina svar om oklarheter eller behov av vidareutveckling 

fanns. Denscombe (2018) beskriver att sannolikheten att forskningsfrågorna besvaras är 

större vid personliga intervjuer än vid exempelvis enkäter. Författaren nämner även att 

personliga intervjuer möjliggör för intervjuaren att studera informanternas kroppsspråk, 

samt hur de besvarar frågorna och kan på så sätt avgöra om det informanten säger är 

sanningsenligt (2018).  

Deltagande observationer i kombination med intervjuer hade till viss del varit att föredra 

i studien, då studien syftar till att synliggöra vilka strategier förskollärarna använder sig 

av för att möjliggöra att barn inkluderas i andra barns lekar. Att enbart intervju valdes 

istället för en kombination av intervju och observation grundades i Kihlströms (2007b) 

beskrivning om att inför observationer på barn i förskolan fordras att vårdnadshavare 

informeras, och att de har gett sitt samtycke till att forskaren besöker förskolan och 

observerar barnen. Denscombe (2018) beskriver dessutom att deltagande observationer 

vanligen utförs under längre perioder, vilket krävs för att bilda goda relationer med 

deltagarna och för att bygga deras tillit. Samt att fler och längre observationer ger 

observatören fler och djupare insikter än under färre observationstillfällen. Då tiden för 

studien varit begränsad uteslöts därför observation som datainsamlingsverktyg, och 

personliga intervjuer med förskollärarna om hur deras arbete för att möjliggöra barns 

inkludering i den fria leken valdes ut istället. 
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5.3 Urval 

Studien har utgått från ett subjektivt urval, enligt Denscombe (2018) symboliseras ett 

subjektivt urval av personer och enheter som är mest lämpade för att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor. Mest relevant urval för denna studie och som fyller de 

kriterier som krävdes för att besvara syfte och forskningsfrågor var förskollärare som är 

verksamma på förskolor. Urvalet består av fyra förskollärare som arbetar med barn i 

åldrarna ett till fem på olika förskolor i en medelstor stad i södra Sverige. Urvalet 

besitter kunskaper inom ämnet som studiens syfte och frågeställningar ämnar besvara, 

då de arbetar på förskolor och dagligen stöter på barn som kan behöva stöttning för att 

inkluderas i leken med andra barn. Förskollärarna och förskolorna i studien är anonyma, 

deras namn har därför fingerats i resultatet och omvandlats till bokstäver. 
 
5.3.1 Presentation av förskollärarna 

De fyra intervjuade personerna är alla utbildade förskollärare med lärarlegitimation, 

samtliga av förskollärarna är av kvinnligt kön. Förskollärarna kommer i resultatet att 

benämnas som A, B, C och D. Förskollärare A är 40 år gammal och arbetar på en privat 

förskola med barn i åldrarna tre till fem år, hon har arbetat som förskollärare i 18 år. 

Förskollärare B är 35 år gammal och arbetar på en kommunal förskola i en barngrupp 

där barnen är två till fyra år gamla, hon har arbetat inom förskolan i tio år. Förskollärare 

C är 27 år och har arbetat som förskollärare på en privat förskola i snart fem år, idag 

arbetar hon med en femårsgrupp. Förskollärare D är 23 år gammal och har arbetat som 

förskollärare i snart i ett år, hon arbetar med barn från ett till fem år på en privat 

förskola. 

 

5.4 Genomförande 

Inför intervjuerna kontaktades fyra förskolerektorer från fyra olika förskolor med 

förfrågan om förskollärare från deras förskolor kunde tänkas delta i studien. Rektorerna 

delade ut mailadresser till fem förskollärare. Därefter skickades ett missiv (se bilaga A) 

ut till förskollärarna via mail, i vilket författarna till studien presenterade sig själva samt 

studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare förklarades att deras deltagande var frivilligt 

samt informerades de om vad deras deltagande skulle innebära för studien om de 

önskade att delta. Efter att missivet hade skickats ut var det tre av de tillfrågade 

förskollärarna som valde att inte återkomma med svar. Därför kontaktades på nytt två 

förskolerektorer som delade ut mailadresser till två förskollärare som studiens författare 

skickade missiv till. Förskollärarna meddelade svar och gav förslag på datum och tid 

som passade för dem att genomföra intervjun. För att underlätta för förskollärarna 

valdes personliga intervjuer att genomföras på deras respektive arbetsplatser. 

Intervjuerna delades upp så att författarna utförde två intervjuer var. Innan intervjuerna 

startade fick förskollärarna skriva på en samtyckesblankett (se bilaga B), där de gav sitt 

medgivande till att delta samt till att intervjun fick spelas in. Samtliga intervjuer utgick 

från en gemensam intervjuguide (se bilaga C) och sedan spelades intervjuerna in via 

ljudupptagning i smartphone efter att förskollärarna givit sin tillåtelse. Att författarna 

valde att spela in intervjuerna via ljudupptagning istället för att föra anteckningar 

medförde att författarna lättare kunde följa deras berättelser och ställa följdfrågor. 

Liksom att det möjliggjorde att författarna kunde observera informanternas 

kroppsspråk, för att exempelvis avgöra om en fråga behövde avrundas om de kände sig 

obekväma. Ljudupptagning gav också möjligheten att transkribera intervjuerna efteråt. 

Intervjuerna varade mellan 15-40 minuter beroende på hur utförliga och informativa 

svar informanterna gav, vid vissa av intervjuerna var behovet av följdfrågor större för 

att få en förtydligad bild.   
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5.5 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in via ljudupptagning, ljudupptagning möjliggjorde transkribering 

av materialet och studiens författare transkriberade två intervjuer var. Samtliga 

transkriberingar lästes noggrant igenom av båda författarna för att få en fördjupad 

inblick i all insamlad data. Denscombe (2018) beskriver att forskaren vid transkribering 

själv kan välja ut vad som ska transkriberas av intervjun, utefter vad som är relevant för 

studiens syfte, till citat och liknande. Om informanten väljer att berätta något som inte 

hör till ämnet kan forskaren välja att avstå från att transkribera detta. Författaren 

beskriver vidare att människor inte alltid avslutar sina meningar under intervjuer vilket 

kan medföra att forskaren måste ändra meningsbyggnaden för att en läsare som inte 

varit delaktig vid intervjun ska förstå vad som sagts (2018). Vissa citat som framställs i 

resultat och analyskapitlet har bearbetats för att bli mer sammanhängande och 

begripliga för läsare, dock har inte citatens innebörd förändrats.  

 

För att sedan bearbeta den data som samlades in användes en innehållsanalys. 

Denscombe (2018) beskriver att en innehållsanalys kan vara väl användbar om en studie 

utgår från kommunikation. Vidare förklarar författaren att i en innehållsanalys utgår 

forskarna från det syfte och frågor som ämnas besvaras för att sedan finna likheter och 

skillnader i den insamlade empirin och kategorisera dessa (2018). Den aktuella studien 

utgår från intervjuer med förskollärare, därför var valet innehållsanalys som 

analysmetod relevant. Genom att analysera den insamlade empirin utifrån studiens syfte 

och frågeställningar, kunde likheter och skillnader i förskollärarnas svar sammanställas 

för att sedan bilda kategorier som utgick från studiens frågeställningar. Det resultat som 

framkom ur den insamlade datan analyserades sedan i förhållande till tidigare 

presenterat teoretiskt ramverk samt tidigare forskning, för att finna intressanta resultat 

samt likheter och skillnader även där. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Vid kontakten med förskollärarna tillämpades de fyra forskningsetiska principerna från 

Vetenskapsrådet (2011), informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

och nyttjandekravet. Vad dessa innebär och hur de redogjorde för förskollärarna inför 

intervjuerna kommer att presenteras i avsnittet nedan. 

 

Vetenskapsrådet (2011) förklarar att informationskravet innebär att forskaren ska 

informera deltagarna om studiens syfte och deras roll i studien och vad den kan 

innebära. Samt att deltagarna ska informeras om att deras medverkan är frivillig. När 

förskollärarna kontaktades via mail blev de informerade om vad studien skulle 

behandla, och vad deras deltagande i studien skulle innebära. Även vid intervjutillfället 

informerades förskollärarna om studien och dess syfte. Likaså informerades de om att 

deras deltagande var frivilligt och att de hade möjligheten att avbryta. 

 

Samtyckeskravet tillämpas vid de forskningstillfällen då forskaren behöver aktivt 

deltagande från utomstående person (Vetenskapsrådet 2011). Då studien bestod av 

intervjuer för att synliggöra förskollärares perspektiv skickades samtyckesblankett ut 

tillsammans med missiv till förskollärarna via mail. Denna fick förskollärarna signera 

inför intervjun för att ge sitt godkännande att delta i intervjun, samt att intervjun tilläts 

spelas in via ljudupptagning. 

 

Vetenskapsrådet (2011) förklarar att konfidentialitetskravet innebär att de personer som 

medverkar i studien inte ska kunna identifieras av andra som tar del av studien. 
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Forskaren ska därför på bästa möjliga sätt skydda deltagarnas identitet. Dock beskriver 

Vetenskapsrådet  (2017) att det aldrig går att garantera fullständig anonymitet för 

deltagarna, då bland annat handledare kommer kunna ta del av deltagarnas identitet om 

studiens trovärdighet ifrågasätts. I studien har förskollärarnas identitet fingerats, deras 

sanna identitet kommer enbart vara känd av studiens författare.   

 

Nyttjandekravet beskriver att insamlat material endast får användas i forskningsändamål 

(2011). Det insamlade materialet via intervjuer kommer enbart att användas i 

forskningssyfte, och inte spridas vidare, även detta informerades förskollärarna om. 

 

5.7 Metoddiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens metod i förhållande till objektivitet, trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. Metodens styrkor och svagheter kommer även att 

presenteras och diskuteras. 

 

Objektivitet i kvalitativa forskningsmetoder innebär enligt Denscombe (2018) huruvida 

forskaren kan framställa resultat som är opåverkade av forskarens tankar och åsikter om 

ämnet. Vilket författaren förklarar som en utmaning, då det resultat som framkommer i 

kvalitativa studier i form av exempelvis fältstudier och intervjuer analyseras och tolkas 

av forskaren. Därmed kan forskaren inte förhålla sig helt objektivt till sin studie. 

Studien har syftat till att sträva mot en så hög objektivitet som möjligt, och att inte låta 

egna tankar och åsikter påverka. I arbetet med resultat och analys har datan tolkats 

gemensamt för att undvika egna värderingar och för att lyfta fram olika perspektiv i 

tolkningarna. Denscombe förklarar vidare att forskarens erfarenheter och värderingar 

påverkar tolkningarna av resultatet (2018). Genom att vara två som tolkar empirin kan 

den enskilde forskarens egna värderingar i viss mån elimineras. Dock besitter studiens 

författare förkunskaper inom ämnet vilket kan påverka hur empirin har tolkats, därför 

har studiens resultat även tolkats utifrån tidigare presenterad forskning och teorier.  

 

Denscombe (2018) förklarar att för att en kvalitativ forskning ska bli trovärdig krävs att 

den är verifierbar, alltså att resultatet i studien ska kunna bekräftas. För att kunna 

bekräfta att en studies resultat är trovärdigt, måste resultatet ha framkommit genom 

metoder som är erkänt godkända inom kvalitativ forskning. Vidare förklarar författaren 

att data från kvalitativa studier samlas in genom att forskaren deltar i praktiken, genom 

exempelvis intervjuer eller fältstudier (2018). Studien utgick från intervjuer med för 

studien relevanta informanter i form av förskollärare verksamma på förskolor. Detta 

urval bidrar till studiens trovärdighet då de besitter kunskaper inom det valda ämnet. 

För att ge studien och dess resultat en hög trovärdighet spelades intervjuerna in via 

ljudupptagning samt transkriberades. Att ha data från intervjuerna sparad i form av ljud 

och skrift bidrar till resultatet i studiens trovärdighet, då resultatet kan styrkas.  

 

Tillförlitlighet behandlar i vilken mån det är möjligt att granska hur forskningen har gått 

till. Forskaren måste detaljerat beskriva hur studien har gått till för att någon annan ska 

kunna upprepa forskningen. Detta måste göras då det är det enda sättet för att få syn på 

om någon annan hade kunnat dra liknande slutsatser som forskaren i den aktuella 

studien. Det är svårt att avgöra om en kvalitativ studie är tillförlitlig då forskarens egna 

värderingar kan påverka vad hen väljer att fokusera på. Det är alltså av stor vikt att 

forskaren strävar efter att vara objektiv i sin forskning (Denscombe 2018). Studien har 

utgått från bestämda frågor i en intervjuguide där alla informanter har ställts samma 

frågor. En semistrukturerad intervju medför dock att forskaren kan ställa följdfrågor 

vilket innebär att informanterna har fått möjlighet att utveckla sina svar utefter de 
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följdfrågor studiens författare har ställt. Informanterna i studien är alla utbildade 

förskollärare och detta innebär att de har kunskaper inom ämnet som har undersökts. 

Studiens tillvägagångssätt finns också noga beskrivet i metodavsnittet där utomstående 

kan ta del av hur forskarna har genomfört studien. Om någon annan forskare väljer att 

genomföra studien på samma sätt kan de antingen dra liknande slutsatser, eller helt 

andra slutsatser, då tolkningarna sker utifrån forskarens egna erfarenheter. 

Intervjusvaren som framkommit i studien är förskollärarnas personliga upplevelser och 

det är därmed inte säkert att andra intervjuade informanter hade gett samma svar.   

 

Överförbarhet i kvalitativa studier förklarar i vilken mån forskningens resultat går att 

tillämpa till liknande situationer förklarar Denscombe (2018). Vidare beskriver 

författaren att kvalitativa studier genomförs med ett förhållandevis litet antal 

urvalspersoner, därför ligger inte fokuset i kvalitativa studier på att generalisera resultat 

och att få fram samma resultat som tidigare forskning inom liknande ämne. Fokus ligger 

istället på om resultatet kan överföras till liknande situationer och fall. Författaren 

beskriver att det är upp till läsaren att avgöra om studiens resultat kan appliceras till 

dennes kontext (2018). Studien lyfter fram resultat kopplat till hur förskollärare arbetar 

för att möjliggöra barns inkludering i den fria leken. Därmed kan resultatet vara 

intressant för pedagoger som arbetar inom förskolan, som själva kan avgöra om de 

finner att studiens resultat kan överföras till deras verksamhet. 

 
5.7.1 Metodens styrkor och svagheter 

En styrka i studien var de personliga semistrukturerade intervjuer som genomfördes 

med förskollärarna. Då förskollärarna själva fick välja dag och tid som fungerade bäst 

för dem fanns möjligheten att utföra längre intervjuer. På så sätt kunde fler utförliga 

svar ges samt möjligheten att ställa följdfrågor för att få en fördjupad bild utifrån 

förskollärarnas perspektiv. En annan positiv aspekt av intervjuerna var att de spelades in 

via ljudupptagning vilket möjliggjorde för transkribering. Transkribering var en styrka 

då det underlättade i analysarbetet.  

 

Intervjuerna och transkriberingsarbetet visade sig dock vara en tidskrävande process 

vilket var en svaghet för studien. Tre förskollärare som kontaktades och som givit sitt 

medgivande för deltagande hörde sedan inte av sig. Därför skickades mail på nytt ut till 

två förskolerektorer som delade ut mailadresser till två förskollärare som var villiga att 

ställa upp på intervju. Detta medförde att flera dagar av analysarbete gick till spillo. 

Transkribering av intervjuerna var en process som tog lång tid, Denscombe (2018) 

beskriver att transkribering är en tidskrävande aktivitet, och att transkriberingsarbetet tar 

betydligt längre tid än intervjuerna. Författaren beskriver att dålig kvalitet på 

ljudinspelningen, samt osammanhängande meningar kan påverka längden av 

transkriberingsprocessen. Intervjuerna i studien pågick mellan 15 och 40 minuter, vilket 

resulterade i flera timmars transkriberingsarbete.  

 

Bristen på tid upplevdes vara en svaghet för studien. Om mer tid till studien funnits 

hade intervjuer med fler förskollärare, samt uppföljande intervjuer kunnat genomföras. 

Om möjligheten till uppföljande intervjuer funnits hade kompletterande frågor kunnat 

ställas som inte besvarats i denna studie. Exempel på frågor som hade kunnat ställas är 

“finns det tillfällen då du inte stöttar barn in i lek, i så fall vilka?” samt “upplever du att 

dina metoder för att inkludera barn är framgångsrika? utveckla”. Intervjuerna hade även 

kunnat kombineras med observationer, en kombination av datainsamlingsmetoder hade 

kunnat synliggöra hur förskollärarna själva uppfattar att de jobbar men också för att 

observera hur de gör i praktiken, detta hade gjort studien mer trovärdig. Denscombe 
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(2018) förklarar att intervju kan medföra negativa konsekvenser av att forskaren måste 

förlita sig till vad informanten säger snarare än hur hen faktiskt gör i praktiken. 

 

  



  
 

16 

6 Resultat och analys  
I följande kapitel presenteras den insamlade empirin utifrån intervjuerna med 

förskollärarna under tre huvudrubriker som utgår från studiens forskningsfrågor. Under 

varje huvudrubrik har svaren kategoriserats upp i underrubriker för att underlätta 

läsningen. I underrubrikerna presenteras först en sammanfattning av förskollärarnas 

svar, för att sedan kopplas samman med teorier och tidigare forskning. 

 

6.1 Barn använder tidigare erfarenheter för att ta sig in i lek 

Nedan presenteras förskollärarnas uppfattningar om hur barnen använder sig av sina 

tidigare erfarenheter för att ta sig in i lek med andra barn. Det framkom att barn 

använder sig av olika tillträdesstrategier för att ta sig in i lek och att förskollärarna anser 

att vissa är mer gynnsamma än andra. De tillträdesstrategier som kommer presenteras 

är; fråga om lov, observation som medel för att ta sig in i leken, fysiska strategier och 

att fråga en vuxen om hjälp. 

 
6.1.1 Fråga om lov 

Den strategi som samtliga av de fyra förskollärarna först beskriver att barn använder sig 

av för att ta sig in i andra barns lek är att fråga “får jag vara med och leka?”. 

Förskollärare C anser att denna strategi inte är den bästa för barn att använda om de vill 

ta sig in i en lek. Enligt henne är frågan sluten och chansen att få ett ja eller nej är lika 

stor. Hon förklarar att hon vid de tillfällen barnen frågar om lov att får vara med och 

leka och får ett nej försöker stötta dem till att använda alternativa tillträdesstrategier.  

  
Jag vet inte om det egentligen är den strategin som är mest gynnsam för barnen, utan 

snarare tvärtom att där har du en 50% chans att du får ett ja, men du har också 50% 

chans att du får ett nej, vilket gör att det är ganska stor risk för att bli ledsen. Därför tror 

jag att det här med att fråga om jag får vara med är en ganska dålig strategi, vi behöver 

nog ge dom (barnen) andra metoder för att de ska klara sig på ett bra sätt själva  
(Förskollärare C). 

  

Förskollärare A beskriver däremot att hur frågan framförs kan påverka vilket svar 

barnen får, om frågan ställs glatt och positivt ökar chansen att ta sig in i lek  “Att man 

går in och är glad och positiv, “Hej! Å vad kul! Får jag va med? (Positiv röst)”.. den här 

approachen är så viktig..”.  

  

Att fråga om lov är den strategi som Tellgren (2004) beskriver som den vanligaste barn 

använder sig av för att ta sig in i lek, men också den strategi som sällan leder till att barn 

faktiskt får vara med och leka. De båda förskollärarnas citat kan tolkas som att strategin 

kan vara både framgångsrik och mindre framgångsrik för att ta sig in i lek. Vid de 

tillfällen då strategin fungerar sämre för barnen beskriver förskollärarna att de behöver 

stötta barnen till att ställa frågan på ett annat sätt eller stötta dem till en helt annan 

tillträdesstrategi. Detta kan kopplas till den proximala utvecklingszonen, då 

förskollärarna utgår från barnets nuvarande kunskapsnivå för att erbjuda dem nya 

kunskaper på alternativa sätt att ta sig in i lek. Vygotskij (1978) förklarar att lärare som 

känner till barnets nuvarande kunskapsnivå vet vilka kunskaper barnet kan ta till sig. 

Förskollärarna beskriver utifrån exemplen två olika sätt att stötta barnen in i leken 

utifrån strategin, vilket kan kopplas samman med Wood, Bruner, och Ross (1976) 

begrepp scaffolding. Författarna beskriver scaffolding som den stöttning en mer kunnig 

person kan ge till barnet för att det ska kunna ta till sig nya kunskaper. 
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6.1.2 Observation som medel för att ta sig in leken 

En annan strategi som tre av förskollärarna nämner är att barnen observerar vad andra 

barn leker för att sedan kunna ta sig in i leken. Antingen genom att börja leka samma 

lek fast vid sidan om, bredvidlek, eller att inta en roll och ge sig in i leken utan att fråga 

om lov. Enligt en av förskollärarna är detta en strategi som kan vara framgångsrik för 

vissa barn om de besitter de förmågor som krävs. Förskollärare A berättar om ett barn 

som stod och observerade några barn som lekte restaurang för att sedan ge sig in i leken 

“En del är ju fantastiskt smidiga och kanske bara glider in och gör lite bredvidlek först.. 

och sen så bara aa nu är maten färdig!”. De andra två förskollärarna beskriver denna 

strategi som mer komplex, antingen att barnen behöver stöttning att ta sig in i leken 

efter att ha observerat, eller att leken avslutas när barnet kommer in. Förskollärare B 

berättar “Sen är de dom som står och observerar eh.. på håll.. där får man ju.. hjälpa 

eller uttrycka.. jag ser att du vill vara med eller jag ser att du ser nyfiken ut ska vi gå och 

titta va dom gör?”.  

  

Enligt Vygotskij (1995) erövrar barnen i det sociokulturella perspektivet kunskaper 

genom att observera, imitera och samspela med sin omgivning. Förskollärarna uppfattar 

att barn använder sig av observation som ett verktyg för att ta sig in i leken, Tellgren 

(2004) uppger även denna strategi som en av de som barnen oftast använder. Utifrån 

förskollärarnas svar tolkas att barn först observerar vad andra barn leker för att bilda sig 

en uppfattning om leken och sedan ger sig in i den utan att fråga om lov. De observerar, 

imiterar och samspelar, barnen tar genom att observera andra barn till sig de kunskaper 

som behövs för att skapa tillträde till lek. Vilket kan kopplas till den proximala 

utvecklingszonen, där Vygotskij (1978, 1995) förklarar att det närmaste 

utvecklingsområdet för barn kan ta sig i uttryck genom att barnet observerar, imiterar 

eller samspelar med en mer kunnig person, och kan på så vis ta till sig nya kunskaper. 

Det första citatet belyser barn som är skickliga att ta sig in i lek på egen hand genom 

observation. Medan en av de andra förskollärarna påpekar att barns spontana inträde till 

andra barns lek kan leda till att leken förstörs och avslutas. Wetso (2006) skriver att för 

att kunna kliva in i en lek måste barnens tankevärldar kunna mötas, men om barnet 

säger eller flyttar fel saker i leken kan det leda till att leken förstörs. Vi tolkar att de två 

förskollärarna som upplever strategin som komplex och därför försöker stötta barnen in 

i lek, beror på att dessa barn inte kan läsa av andra barns tankevärld på egen hand 

genom observation. Barnen behöver stöttning av en vuxen eller mer kunnig person för 

att ta sig in i leken. 

 
6.1.3 Fysiska strategier 

En strategi som nämndes av två förskollärare är när barn fysiskt försöker ta sig in i lek. 

Förskollärarna förklarar att fysiska strategier innebär att barn använder sig av våld, som 

att slå och knuffa andra barn, som ett sätt att få uppmärksamhet för att komma in i lek. 

De beskriver att det också kan innebära att barnen förstör något som de andra barnen 

leker med i form av byggen eller liknande. En av förskollärarna beskriver att fysiska 

strategier ofta tillkommer då barnen har svårt att tyda vilka lekkoder och lekregler som 

gäller för den leken de vill in i. Dessa barn försöker enligt förskollärare B ta en plats i 

leken men förstår inte att de andra barnen kan ta illa upp “Och även om den fysiska 

kommunikationen inte alltid är nåt illa ment så kanske de är nånting som eh.. väcker 

tankar och känslor hos dom…”. 

  

De två förskollärarna beskriver att fysiska strategier är de strategier de upplever 

fungerar sämst för barnen att ta sig in i pågående lek, och kräver snabbare åtgärder 

enligt förskollärarna. Dessa strategier kan medföra fysiska men och då är det viktigt att 
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pedagoger förmedlar och stöttar upp med andra strategier för dessa barn att ta sig in i 

lek. En av förskollärarna nämner också att om barn använder sig av fysiska strategier 

för att ta sig in i lek på sikt kan avskräcka andra barn från att vilja leka med det barnet 

på grund av att de blir rädda för att bli skadade. 

   
Aa men de va ett barn som.. eeh som lyfte sin lillebror såhär om halsen häromdan 

liksom gick med honom såhär, jag bara men gud stopp va gör du liksom så kan du ju 

inte göra fy va otäckt.. “nää men ja bara leker jag va ju polisen och han är ju tjuven å så 

gör man..” asså du vet han tyckte att vadå de va väl inget konstigt.. så att.. de är klart 

gör man ofta såna saker som dom andra känner att de [...] där kändes obehagligt eller 

jag blev faktiskt rädd eller om samma barn liksom.. upprepar det beteendet…så eh.. så 

kan de ju absolut va så.. och där handlar de ju om att vi måste.. hjälpa de här barnet in i 

bättre lekstrategier…  

(Förskollärare A). 

  

Fysiska strategier för att ta sig in i lek som att slåss och förstöra beskriver Wood (2013) 

som en strategi som ofta resulterar i att barn inte inkluderas i lek. Trots detta är det bara 

två av de fyra intervjuade förskollärarna som nämner den fysiska tillträdesstrategin. 

Dock är de båda förskollärarna överens om att det inte är en bra strategi, och att de 

behöver agera snabbare vid de situationer där fysiska strategier förekommer än vid 

andra strategier. Vi tolkar att förskollärarna menar att de vid fysiska strategier behöver 

stötta barnen genom att hjälpa dem att förmedla sig på annorlunda sätt istället för att 

vara fysiska. Då fysiska strategier på sikt kan innebära att barn inte inkluderas i andras 

barn lek, då de andra barnen kan bli rädda eller skada sig. Detta kan vi koppla samman 

med den proximala utvecklingszonen och scaffolding. Fysiska strategier är den strategi 

som tillhör barnens nuvarande kunskapsnivå, men med hjälp från en mer kunnig person, 

förskolläraren, kan barnen få den stöttning som behövs för att nå sin proximala 

utvecklingszon. Därmed kan barnen ta till sig alternativa tillträdesstrategier för att kunna 

ta sig in i leken på egen hand nästa gång. 

 
6.1.4 Fråga en vuxen om hjälp  

En annan strategi som tre av förskollärarna beskriver är att barnen kommer till en vuxen 

och ber om hjälp för att komma in i andra barns lek. Denna strategi använder barnen 

enligt förskollärare C sig av efter att de frågat om lov att vara med i barns lek och fått 

ett nej. “Det är ju många som landar tillbaka till den vuxna och det blir ju också en 

strategi. Jag kunde inte komma in här jag behöver hjälp vad ska jag göra?” 

Förskollärare D säger att barnen kommer till henne för att de vill ha hjälp och stöttning 

att ta sig in i lek “Man kommer till en vuxen och frågar att jag hade så gärna velat vara 

med dom där borta och leka skulle du vilja hjälpa mig med det?”.  

  

Samtliga förskollärare beskriver att vid de tillfällen då barnen kommer fram till dem och 

säger att de inte får vara med och leka så samtalar förskollärarna med barnen, för att få 

reda på hur barnen gått tillväga för att ta sig in i leken och hur de blev bemötta. 

  
Asså många barn har svårt att bjuda in sig själva i en lek, eller ta sig in i en lek ehm.. 

man kanske uppfattar de som att jag nog inte fick va med för den vände sig om, eller 

liksom, [...] jag tror att jag har frågat fast jag har inte frågat. 

 (Förskollärare A). 

  

Förskollärare A förklarar i citatet att barn ibland kan ha upplevt att de inte har blivit 

inkluderade inte andra barns lek utan att egentligen ha frågat om lov att få vara med. 

Genom att förskollärare samtalar med barnen kan de få mer information om vilka 

strategier de använt sig av som inte fungerar för att kunna hjälpa dem och ge dem 
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stöttning att ta sig in i leken nästa gång. “Så att man behöver liksom ha lite bakgrund för 

och hjälpa dom in i leken” säger förskollärare C.  

  

Även denna strategi är vanlig att barn använder sig av enligt Tellgren (2004), författaren 

liksom en av studiens förskollärare beskriver att barn tilltar denna strategi när deras 

andra försök att ta sig in i lek har misslyckats. Förskollärarna förklarar att barnen vänder 

sig till dem för att få hjälp att ta sig in i andra barns lek, och att förskollärarna vid dessa 

tillfällen samtalar med barnen för att få mer bakgrundsinformation. Vi tolkar att barnen 

kommer till förskollärarna om hjälp för att ta sig in i lek för att de vet att de inte besitter 

tillräckliga kunskaper och tillträdesstrategier för att ta sig in i lek själva och vill ha hjälp 

att ta till sig nya kunskaper och strategier. Förskollärarna frågar sedan barnen hur de 

gått tillväga innan de rådfrågade den vuxne, vilket vi tolkar att de gör för att veta vilka 

strategier barnen redan använt för att kunna erbjuda dem nya strategier. Detta kan 

kopplas samman med Vygotskij’s (1978) begrepp den proximala utvecklingszonen, 

förskollärarna behöver känna till det möjliga utvecklingsområdet för barn för att kunna 

erbjuda stöttning utifrån barnets nuvarande kunskaper. Förskollärarna beskriver att de 

samtalar med barnen innan de erbjuder dem hjälp eller stöttning. Detta skildrar Säljös 

(2017) tolkning av begreppet scaffolding, där han förklarar den mer kunniga personen 

inte ska lösa situationen åt barnet, utan istället vägleder och stöttar genom frågor och 

guidning. 

 

6.2 Förskollärare anpassar sin stöttning för att möjliggöra barns 
inkludering i leken 

I följande stycke presenteras hur förskollärarna anpassar sin stöttning för att möjliggöra 

att barn inkluderas i leken. Dels beskrivs hur barnens erfarenheter av att på egen hand ta 

sig in i lek påverkar men också utifrån varje barns unika behov och förutsättningar.  

 
6.2.1 Förskollärarnas stöttning anpassas utifrån varje barns förutsättningar och 
erfarenheter 

Förskollärarna är eniga om att barnens val av tillträdesstrategier påverkar hur de 

anpassar sin stöttning till barnen om de inte blir inkluderade. De förklarar att om barnen 

inte får tillträde till lek kan de ha använt sig av en strategi som inte är gynnsam vid det 

tillfället. Den strategi barnen använt avgör om förskolläraren stöttar till alternativa 

handlingssätt i strategin eller om de stöttar till en helt annan strategi. “Så att givetvis 

deras val av strategi bollas ju tillbaka på mitt sätt att möta det, absolut!” säger 

förskollärare C. Förskollärarna berättar att deras roll och ansvar är att möjliggöra för att 

alla barn inkluderas in i lek och ska därför stötta varje enskilt barn utifrån dess 

förutsättningar, en del barn behöver mer stöttning och andra mindre. 

  
Jag tänker förhållningssättet, hur man pratar kring de påverkar väl att man får kanske 

förklara mer att.. tänk på att nästa gång så kan du göra såhär eller såhär istället.. [...] en 

del barn kan ju behöva mer ett stöd bara att du är delaktig i det, men att du inte säger så 

mycket 

 (Förskollärare B). 

  

Alla barn är olika och har olika förutsättningar och förskollärarna förklarar att de 

försöker möta varje enskilt barn utifrån deras unika behov. Därmed ser inte stöttningen 

de ger likadan ut i alla situationer, de utgår från varje enskilt barn och dess behov av 

stöttning. “Alla barn är olika och man bemöter dom på olika sätt” säger förskollärare D. 
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Hong, Shaffer och Han (2017) förklarar att en Reggio Emilia inspirerad pedagog bör 

utgå från barnens förutsättningar, erfarenheter och intressen i sitt dagliga arbete. Detta 

arbetssätt möjliggör för barnens utveckling och lärande enligt författarna. Vilket 

stämmer väl överens med hur de intervjuade förskollärarna beskriver att de utgår från 

barnens nuvarande strategier i arbetet med att inkludera barn i leken, alltså de 

förutsättningar och erfarenheter de redan besitter. Detta kan vi koppla samman med den 

proximala utvecklingszonen, Vygotskij (1978) skriver att det är av vikt att läraren 

känner till barns nuvarande kunskapsnivå för att veta vilka kunskaper barnet kan ta till 

sig antingen på egen hand eller med stöttning av en vuxen. Kunskapsnivån påverkar i 

sin tur om barnet behöver mycket eller lite stöttning. Även Säljö (2017) beskriver att 

läraren behöver känna till barnens kunskaper och erfarenheter för att kunna erbjuda 

stöttning som är anpassad för det specifika barnet. 

 
6.2.2 Alla barns behov av stöttning 

Samtliga förskollärare förklarar att hur de anpassar sin stöttning till barn i 

inkluderingsarbetet skiljer sig åt, då alla barn har olika behov och olika förutsättningar. 

De menar att alla barn behöver någon form av stöttning oavsett om det handlar om att 

komma in i leken eller vid andra tillfällen under dagen. Stöttningen skiljer sig inte eller 

påverkas inte enbart av att barnet har en diagnos eller funktionsvariationer. Det handlar 

enligt förskollärarna om att stöttningen ska utgå från det enskilda barnets förutsättningar 

och behov, för att på bästa sätt möjliggöra att barnet inkluderas i leken med andra barn.  

  
Om man tänker den här bilden där det står en giraff och en apa och en elefant bakom ett 

plank och ska titta över och alla får lika höga pallar och stå på. Så ser ju fortfarande inte 

apan men giraffen har ju sett för länge sen, men får man istället dom här olika pallarna 

så giraffen kanske inte får nån pall och apan får en jättehög så ser ju den också. Och det 

är ju så nåt vis mer rättvist, alltså, med att möta det barnet efter det behovet den har  

(Förskollärare C). 

  

För vissa barn menar förskollärarna att samtal med en vuxen kan räcka medan andra 

barn behöver stöttning i form av exempelvis bilder eller tecken som stöd. Stöttning kan 

även ges i form av att ändra den fysiska miljön, samt i de aktiviteter pedagogerna 

planerar och utför med barnen. En av förskollärarna beskriver att de ibland delar upp 

barnen i mindre grupper, där barn som har svårt att ta sig i andra barns lek placeras 

tillsammans med barn som är mer lekskickliga. De mindre grupperna möjliggör för att 

barn inkluderas lättare än i den stora barngruppen, samt att de i mindre barngrupper ges 

möjlighet att samspela med olika barn.  

  
Ja men att man blandar lite [...] lekstarka barn eller va man ska säga såna som har 

verkligen knäckt den där koden och är lekskickliga.. med nån som behöver mycket stöd 

i leken och då fungerar de oftast jättefint.  

(Förskollärare A) 

  
De intervjuade förskollärarna beskriver att de anpassar sin stöttning för att möjliggöra 

att barn inkluderas i leken utifrån deras unika förutsättningar. Detta motsäger resultatet i 

Fyssa, Vlachou och Avramidis (2014) studie där förskollärarna berättar att de bemöter 

alla barn lika oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller inte. Vilket våra intervjuade 

förskollärare alltså ställer sig helt emot, vi tolkar att de menar att alla barn är i behov av 

någon form av stöttning och att om alla barn skulle ges samma typ av stöd hade de inte 

utvecklats då alla har olika förutsättningar. Exemplet där förskolläraren delar upp 

barnen i mindre grupper där lekstarka barn placeras med barn som behöver stöd i leken, 

liknar studien av Hong, Shaffer och Han (2017). I deras studie medverkade en liten 

grupp barn i behov av stöd i leken tillsammans med mer lekskickliga barn, studien 
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genomsyras av ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Resultatet i studien visade att 

samtliga barn i gruppen gynnades av arbetssättet och att barnen i behov av stöd i leken 

uppvisade en klar förbättring. Vi tolkar att den intervjuade förskollärarens exempel samt 

resultatet i den nämnda studien påvisar ett positivt resultat just för att aktiviteterna 

genomfördes i mindre grupper. Kopplat till proximala utvecklingszonen och scaffolding 

tolkar vi att förskolläraren utgår från barnens nuvarande kunskapsnivåer när hon 

medvetet placerar dem i mindre grupper som ska gynna barnens lekstrategier, och 

möjliggöra för dem att inkluderas i leksammanhang. Förskolläraren ger genom att dela 

in barnen i mindre grupper en typ av stöttning, likaså kan barnen stötta varandra då de 

som har svårigheter att ta sig in i leken på egen hand kan ta del av de mer lekskickliga 

barnens strategier att ta sig in i lek. 

 

6.3 Svårigheter som kan uppstå i inkluderingsarbetet  

Nedan presenteras olika svårigheter som de intervjuade förskollärarna upplever i arbetet 

med att inkludera barn i leken. Svårigheter som att inte alltid vara närvarande vid de 

tillfällen då barnen leker eller vill vara med och leka. Samt de tillfällen då förskollärarna 

upplever att de inte kan möjliggöra barns inkludering i leken med andra barn, 

exempelvis för att inte avbryta en redan pågående lek. 

 
6.3.1 Att som pedagog inte vara närvarande när barnen leker 

Förskollärarna har en enad uppfattning om att de tillfällen under dagen som är svårast 

att möjliggöra för att barn inkluderas i lek framförallt är utomhus och i just i den fria 

leken. Två av förskollärarna beskriver att vid utomhusvistelse är det svårare att stötta 

barn in i andra barns lek, då det är en betydligt större arena för barnen att vistas i än 

inomhus.    

  
Innemiljön har du ju en större koll på för att, jag tänker mer miljömässigt att den är 

mindre och att du har lättare att ha både ögon och öron med dig, [...] vår gård är ju 

väldigt stor så där gäller de ju att vandra runt mycket eh.. där kan ju saker och ting 

hända mer såklart.. 

(Förskollärare B).  
  

Förskollärarnas beskriver i sina svar att det främst är när pedagogerna inte är närvarande 

som de inte kan erbjuda barnen stöttning eller möjliggöra för dem att inkluderas i lek 

med andra barn. Förskollärarna är överens om att konsekvenser som kan uppstå av att 

pedagogerna inte är närvarande vid tillfällen då barn kan behöva stöttning för att 

inkluderas i leken är att de känner sig otrygga eller utanför gemenskapen. En av 

förskollärarna påpekar därför vikten att alltid vara närvarande där barnen är för att i 

största mån möjliggöra för att barn inkluderas i leken med andra barn.  

  
Då kommer man in lite på det här med förhållningssätt men det gäller ju att va en 

härvarande eller närvarande pedagog, eller vad man nu väljer att kalla det. Men att vara 

där barnen faktiskt är för att se vad som händer. [...] Ehm, så att jag tror att det kan få 

stora konsekvenser av att man inte är med, och inte ser, eh framförallt och då för 

barnen. Det är ju barnen som blir påverkade, negativt.  

(Förskollärare C)   

  

Att de tillfällen då pedagoger inte kan möjliggöra för att barn inkluderas i lek främst 

sker vid tillfällen då vuxna inte är närvarande, såsom i den fria leken och vid utevistelse 

är förskollärarna överens om. Samt att när pedagogerna inte är närvarande kan det 

medföra negativa konsekvenser för de barn som inte är eller blir inkluderade i andra 

barns lek. Wetso (2006) bekräftar förskollärarnas uppfattningar om att det medför 

negativa konsekvenser, då barn går miste om kunskaper och sociala kompetenser då inte 
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ges möjlighet att delta i lek. Dock menar författaren att förskollärare kan stödja barnen 

in i lek. Vi tolkar att samtliga förskollärare önskar att de i ännu större mån kunde vara 

närvarande vid de tillfällen då barnen behöver stöttning in i lek, men att det är en 

utmaning att ständigt vara närvarande där barnen är. När pedagogerna är närvarande där 

barnen är och observerar dem kan de lättare uppfatta när barnen behöver stöttning för att 

komma in i lek och även vilken typ av stöttning de behöver utifrån sina förutsättningar. 

Genom att vara närvarande lär pedagogerna känna varje enskilt barn på djupet och kan 

därmed anpassa verksamheten efter barnen och deras förutsättningar och behov. Leken 

enligt Vygotskij (1995) är barnens sätt att lära sig om och förstå sin omvärld, och att de 

i leken bearbetar sina känslor och erfarenheter. Vi tolkar att om pedagoger ej är 

närvarande kan de inte vid behov erbjuda barnen stöttning utifrån deras proximala 

utvecklingszon, därmed tolkar vi att pedagogernas närvaro är ett krav för att barnen ska 

kunna stöttas in i leken av vuxna. 

 
6.3.2 När förskollärarna finner svårigheter att möjliggöra barns inkludering i 
leken med andra barn 

Tre av förskollärarna tar upp en anledning som de främst uppfattar då barn på egen hand 

har svårt att ta sig in i lek med andra barn, där förskollärarna också finner en svårighet 

att stötta barnen in i leken. Det är när barn försöker ta sig in i en pågående lek där det 

redan finns bestämda regler om handling och antal aktörer. En av förskollärarna 

beskriver att barns lek är som en bubbla, där intrång kan innebära att bubblan 

förstörs.        

  
För en del barn är de ju jättesvårt att ta sig in i den här.. lekvärlden. Där man känner 

att.. aa men de är ju på nåt sätt deras meditation tänker jag medan dom liksom åh de är 

ju så underbart att va i den där bubblan och så kommer nån där och knackar på eller 

spräcker bubblan de är klart att man bara nämen.. det är ju ren sån här frustration av att 

men vi har ju så jättekul nu kom inte här och stör..  

(Förskollärare A).  

  

De förklarar svårigheten med att få in barn i andra barns pågående lekvärld, då barnen 

redan har ett bestämt fokus och mål med leken, och att en ny person kan förstöra den. 

En av förskollärarna beskriver barn som fyrkantiga i sin lekvärld, om det är bestämt att 

det ska vara en lek som består av två specifika roller så har de svårt att tänja på 

gränserna. Utmaningen enligt förskollärarna är att försöka få in ett barn i andra barns 

lekvärld utan att förstöra den pågående leken. En av förskollärarna tar upp ett exempel 

där tre barn leker mamma, pappa, barn och hur hon försöker få in ett fjärde barn i leken: 

“Ja men ni kan ju tänka såhär man kan ju vara mamma, pappa, barn, barn, ni kan ju ha 

ett till barn, förklara nu för det här barnet hur ni leker och hur det går till så blir det här 

jättebra” (Förskollärare D). 

  

En av förskollärarna uppfattar även att det är en utmaning att möjliggöra inkludering för 

barn som är i behov av särskilt stöd i leken med andra barn. Hon nämner exempelvis att 

barn som har problem med språket kan ha svårt att kommunicera med andra barn och 

kan därför ha svårt att på egen hand ta sig in i leken. Vid dessa tillfällen menar 

förskolläraren att det är en utmaning som förskollärare att stötta dessa barn in i leken, då 

de oftare behöver finnas närvarande där dessa barn är. Stöttningen kan i vissa fall 

anpassas genom att erbjuda barnet alternativa handlingssätt som inte är verbala, för att 

öka barnens chanser att få tillträde till leken med andra barn.    

  
Givetvis så kan man ju ibland se att, eh... barn som har till exempel en språkstörning 

kan behöva mer stöd. Absolut, eh, där man kanske behöver hjälp för att man inte har det 
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här [...] kommunikativa, eh, utan där behöver vi träna mer på det här hur tar jag mig in i 

en lek utan ett språk till exempel. 

(Förskollärare C).  

  

När barn inte inkluderar andra barn i sin pågående lek förklarar Tellgren (2004) beror på 

att dessa barn vill skydda sitt lekutrymme. Liksom första citatet där förskolläraren 

förklarar att barns lek är som en bubbla, beskriver Tellgren att barns lek är ömtålig och 

att de är noga med att skydda den från att förstöras. Vi tolkar att förskolläraren finner 

detta scenario som en svårighet då ett barns ingång i andra barns pågående lek kan 

innebära att den förstörs, samtidigt som de vill stötta barnet in i leken med de andra 

barnen. Stöttningen sker i form av att förskollärarna ger råd om vilken roll barnet som 

vill delta skulle kunna vara i leken, med förhoppning om att barnet får vara med.   

  

Förskolläraren som benämner att det är en svårighet att inkludera barn i behov av 

särskilt stöd i andra barns lek, förklarar att hon försöker fokusera på att stötta dessa barn 

till alternativa handlingssätt utifrån deras förutsättningar för att erbjuda dem större 

chans att komma in i leken. Vilket motsäger Fyssa, Vlachou och Avramidis (2014) 

studie där en förskollärare beskrev att hon istället arbetade med att forma omgivningen 

runt barn i behov av särskilt stöd för att locka dit barn till att samspela med dem, då 

dessa barn oftast tenderar att leka ensamma. Utifrån scaffolding kan båda tillfällen 

tolkas som stöttning, men på två helt olika sätt. Den intervjuade förskolläraren utgår 

från barnens proximala utvecklingszon och försöker stötta dem genom att erbjuda 

barnen nya strategier utifrån sin kunskapsnivå, så att de kan ta sig in i leken på egen 

hand nästa gång. Medan förskolläraren i Fyssa, Vlachou och Avramidis studie försöker 

stötta barnen in i lek genom att forma omgivningen runt dem, vid denna typ av stöttning 

löser förskolläraren problemet åt barnen utan att de görs delaktiga i processen. Säljö 

(2017) beskriver att scaffolding handlar om att läraren samspelar med och guidar barnet 

mot nya kunskaper som utgår från de förkunskaper barnet redan besitter, och inte tar 

över och löser situationen för då lär sig barnet inte. Vilket förskolläraren i den nämnda 

studien alltså inte gör, hen löser problemet åt barnen utan att de görs delaktiga i 

processen. 
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7 Diskussion 
I följande kapitel kommer det resultat som framkommit i studien att diskuteras. 

Pedagogiska implikationer som studien kan medföra kommer att presenteras, liksom 

förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra hur 

förskollärare arbetar för att möjliggöra att barn inkluderas i den fria leken. Resultatet 

som framkom visar att förskollärarna försöker stötta barn för att de ska inkluderas i 

leken med andra barn. Barnens tidigare erfarenheter av att ta sig in i lek med andra barn 

avgör hur förskolläraren anpassar sin stöttning till de barn som vill men inte lyckas ta 

sig in i leken på egen hand. Vissa barn behöver mer stöttning än andra, vilket enligt 

förskollärarna i resultatet beror på att alla barn är olika och har olika förutsättningar och 

behov. Utifrån resultatet ställer vi oss dock frågande till om alla barn alltid vill få hjälp 

in i leken om de nekats tillträde av andra barn. Ur resultatet framkom att barn ibland 

kommer till en vuxen och ber om hjälp att få komma in i andra barns lek. I dessa 

situationer ber barnet aktivt om hjälp, men vid de situationer då barnen inte ber om 

hjälp av en vuxen, vill de verkligen ha hjälp från en pedagog då? Att få ett nej av andra 

barn kan medföra att barnet inte längre vill vara med och leka, är det då rätt agerat av 

förskollärarna att försöka hjälpa barnet in i den pågående lek som det inte blev 

inkluderat i?       

Ett annat markant resultat i studien var att förskollärarna förklarade att de tillfällen då de 

inte kan möjliggöra att barn inkluderas i lek främst är vid de tillfällen då pedagogerna 

inte är närvarande, som i den fria leken och vid utomhusvistelse. En konsekvens som vi 

tolkat kan uppstå då pedagoger inte är närvarande där barnen befinner sig är att de inte 

kan ge barnen den stöttning de behöver för att ta sig in i lek. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015b) skriver att den fria leken inte bör vara fri från vuxna då det är när 

barnen leker fritt utan vuxna som maktstrukturer och uteslutningar kan uppstå. Vi anser 

likt författarna att vuxna bör finnas närvarande i barnens lek för att kunna möjliggöra 

inkludering, men vi inser också svårigheten i detta då barngrupperna idag är stora och 

personaltätheten låg. Samt att vid utomhusvistelse kan det vara svårt att följa upp var 

alla barnen befinner sig, som de intervjuade förskollärarna nämner, då det är ett större 

område för barnen att vistas på än inomhus. Problematiken är att det är svårt för 

pedagoger att alltid finnas närvarande där barnen leker, men den ännu större 

problematiken är att en icke närvarande pedagog kan leda till att barn inte inkluderas i 

lek. 

Tidigare studier om hur förskollärare arbetar för att inkludera barn i leken har främst 

utförts i barngrupper med barn i behov av särskilt stöd, vi ville i vår studie fokusera på 

alla barn som vistas i förskolan. I Fyssa, Vlachou och Avramidis (2014) studie 

påvisades hur förskollärare arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i 

sociala samspel med andra barn. I vårt resultat framkom enligt förskollärarna att alla 

barn kan behöva stöd att inkluderas, men på olika sätt och i olika situationer. 

Förskollärarna berättade att deras stöttning för att möjliggöra att barn inkluderas i leken 

med andra barn anpassas utifrån de tillträdesstrategier barnen använder sig av. 

Förskollärarnas anpassade stöttning utgår från varje enskilt barns erfarenheter, behov 

och förutsättningar. Hong, Shaffer och Han (2017) beskrev att Reggio Emilias 

inkluderingsarbete utgår från att pedagogerna formar verksamheten efter barnen. Där 

barnens behov, förutsättningar och intresse ska vara de centrala utgångspunkterna, samt 
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att barn med eller utan funktionsvariationer inte ska skiljas åt utan vistas och spendera 

tiden på förskolan tillsammans, vilket visade sig ge ett positivt resultat i deras studie. 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna i denna studie beskriver att de utgår från 

barnens erfarenheter och anpassar därefter sitt sätt att stötta dem till att komma in i 

andra barns lek i stunden för att möjliggöra inkludering. De beskrev dock inte hur eller 

om de arbetar förebyggande för att främja inkludering. Vi reflekterar över ifall 

tillfällena då barn inte inkluderas i lek hade varit färre om förskollärarna arbetat med 

förebyggande metoder, och inte enbart stöttat barnen vid de tillfällen då de inte 

inkluderas. Men vi ställer oss samtidigt positiva till att arbetet för att möjliggöra att barn 

inkluderas i leken sker i stunden för att erbjuda barnen alternativa handlingssätt och 

tillträdesstrategier, som de annars kunnat gå miste om.  

De valda teoretiska begreppen den proximala utvecklingszonen och scaffolding utifrån 

det sociokulturella perspektivet på lärande visade sig vara en styrka i studien för att få 

fram relevanta resultat. Samtliga förskollärare lyfte att de arbetar för att alla barn ska 

inkluderas i den fria leken. Den proximala utvecklingszonen synliggjordes då 

förskollärarna beskrev att de utgår från barnens tidigare erfarenheter och nuvarande 

kunskapsnivå, alltså de tillträdesstrategier barnen använder sig av för att försöka ta sig 

in i lek. För att kunna anpassa sin stöttning till barnen, så att de kan ta till sig nya 

kunskaper och nå det potentiella utvecklingsområdet. Alltså att barnen ska kunna ta till 

sig och använda sig av förbättrade eller alternativa tillträdesstrategier för att på egen 

hand kunna ta sig in i andra barns lek vid nästa tillfälle. Scaffolding blir synligt i 

resultatet då det skildrar den stöttning som förskollärarna beskriver att de ger till barnen 

för att de ska ta till sig nya kunskaper och tillträdesstrategier. Det resultat som framkom 

genom att analysera resultatet utifrån begreppen är att utan pedagogernas närvaro kan 

barnen inte stöttas in i leken och nå sin proximala utvecklingszon. Vi ställer oss dock 

frågande till om barnen når sin proximala utvecklingszon om pedagogernas försök till 

stöttning att få in barn i leken misslyckas. 

7.1.1 Reflektioner kring studien 

Utifrån analysen av resultatet med hjälp av de sociokulturella begreppen uppkom frågor 

som vi upplevde inte blev besvarade. Frågor som främst behandlar om pedagogernas 

anpassade stöttning alltid är framgångsrik och leder till att barn alltid får vara med och 

leka. Men vi ställer oss också frågande till vissa av de svar vi fick under våra intervjuer. 

Vi upplever att de intervjuade förskollärarna ibland förskönade sanningen och 

utelämnade information om hur de arbetar och hur framgångsrikt deras arbete 

egentligen är. Att de i vissa fall och vid enstaka frågor gav oss tillrättalagda svar och 

svarade så som de ansåg att de förväntades att svara på frågorna istället för hur de 

faktiskt gör när de arbetar för att möjliggöra att barn blir inkluderade i leken. Därmed 

reflekterar vi även över om vi hade kunnat ställa fler frågor eller annorlunda frågor. 

Eller om vi hade kunnat genomföra intervjuerna på ett annat sätt där förskollärarna fick 

vara anonyma även för oss och därför vågat lyfta fram även sina svaga sidor inom sitt 

arbete. Likaså hade vi om mer tid till studien funnits kunnat utföra fältstudier och 

observationer av verksamheten under en längre period, för att komplettera 

förskollärarnas intervjusvar om hur de säger att de arbetar med hur de faktiskt gör i 

praktiken när de arbetar för att möjliggöra inkludering. Om intervjuer och observationer 

använts tillsammans som datainsamlingsmetod hade studiens resultat möjligen sett 

annorlunda ut. Även perspektiv och teorival kan ha påverkat det resultat som 

framkommit i studien. Om studien utgått från ett annat perspektiv eller teoretiskt 

ramverk hade vi i analysen av resultatet troligtvis kommit fram till andra slutsatser. 
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7.1.2 Pedagogiska implikationer 

Syftet med studien var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra hur 

förskollärare möjliggör att barn inkluderas i den fria leken. Alla som arbetar inom 

förskolan har troligtvis olika uppfattning om i vilken omfattning man som pedagog ska 

finnas närvarande i barnens fria lek. Resultatet i denna studie visar vilka negativa 

konsekvenser som kan uppkomma om pedagoger inte finns närvarande i barnens fria 

lek i form av exkludering och utanförskap. Vår förhoppning är att bidra med en ökad 

förståelse till pedagoger inom förskolan om vikten av att vara närvarande när barnen 

leker för att kunna möjliggöra barns inkludering i den fria leken. Men även för att kunna 

uppfatta situationer då barn inte inkluderas, för att se vilka strategier de använder och 

varför de inte ges tillträde till leken, för att kunna erbjuda dem stöttning in i lek utifrån 

deras förkunskaper och förutsättningar. Vi önskar också att resultatet ska ge en ökad 

förståelse av vikten att arbeta förebyggande för att möjliggöra inkludering med hela 

barngruppen och inte enbart med enskilda barn i stunden då de inte inkluderas.   

Resultatet belyser även att alla barn är i behov av någon form av stöd, och att hur 

mycket stöd barnen behöver beror på varje barns unika förutsättningar och behov. 

Därmed vill vi också belysa vikten av att pedagoger i förskolan tillgodoser alla enskilda 

barns behov av stöttning utifrån deras förutsättningar och inte enbart de barn som har en 

fastställd diagnos. 

7.1.3 Förslag på vidare forskning 

Det resultat som framkom i studien påvisar hur de intervjuade förskollärarna arbetar för 

att möjliggöra inkludering i stunden då ett barn vill delta i andra barns pågående lek. 

Men inte om den anpassade stöttning som förskolläraren ger bidrar till att barnet på 

egen hand kan ta sig in i en lek om en liknande situation uppstår igen. Tankar som har 

uppkommit under studiens gång som hade varit intressanta att undersöka är hur 

förebyggande metoder för att möjliggöra till inkludering bidrar till att barn oftare blir 

inkluderade i den fria leken. En sådan studie hade kunnat genomföras genom att jämföra 

två barngrupper varav den ena gruppen arbetar med förebyggande metoder och den 

andra utan förebyggande metoder. Detta för att belysa om förebyggande metoder har 

positiva effekter på barngruppen och att fler barn på sikt blir inkluderade i den fria leken 

och att förskollärare inte behöver stötta barn in i pågående lek lika ofta.
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Bilagor 

Bilaga A Missiv 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö, vid namn Josefine Krüger och Ida 

Axelsson. Vi läser nu vår sista termin på förskollärarprogrammet som ska avslutas med 

ett självständigt arbete.  

  

Ämnet vi valt att skriva om är hur förskollärares arbetar för att möjliggöra att barn 

inkluderas i den fria leken. Vi har under vår utbildning tagit del av såväl teori som 

praktik inom inkludering och har nu valt att fördjupa oss inom ämnet. Därför vill vi 

också med hjälp av dig som förskollärare som besitter erfarenheter och tankar inom 

ämnet att inkludera barn i den fria leken med andra barn.  

  

Om du önskar att medverka i intervjun kommer du själv att få välja datum och tid som 

passar just dig, vi kommer och besöker dig på din arbetsplats för att underlätta. 

Intervjun kommer att pågå i cirka 30 minuter.  

  

Vi kommer under intervjuprocessen ta hänsyn till vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer. Du har redan nu fått ta del av vad vår studie kommer att 

behandla. Det innebär också att du själv avgör om du vill delta, alla uppgifter om dig 

och din arbetsplats kommer fingeras och därmed hanteras konfidentiellt. Samt att all 

data som samlas in kommer enbart användas i forskningssyfte.        

  

Om ni önskar att delta i vår studie eller har några frågor eller funderingar kontakta oss 

gärna via mail. 

 

Josefine:     Ida:  

j******@student.lnu.se    i******@student.lnu.se  

  

Ansvarig från universitetet och handledare: 

Erik Åkesson 

erik.akesson@lnu.se  

 

Hoppas vi ses! 

  

Mvh Josefine och Ida. 
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II 

Bilaga B Samtyckesblankett  

 

Intervjun är frivillig, men genom att signera denna blankett ger du ditt samtycke till att 

bli intervjuad, dock kan du när som helst under intervjun välja att avsluta. Vi önskar att 

intervjun spelas in via ljudupptagning, detta för att kunna transkribera intervjusvaren 

inför analysarbetet av resultatet som framkommer från intervjun. Du kommer i studien 

att vara anonym och dina svar kommer hjälpa oss att svara på studiens syfte och 

forskningsfrågor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum: 

 

 
 

Underskrift: 

 

 
 

Namnförtydligande: 

 

 
 

Önskar bli inspelad via ljudupptagning:  
Ringa in ditt svar 
 

JA    NEJ 

  



  
 

III 

Bilaga C Intervjufrågor 

 

Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv synliggöra hur 

förskollärare arbetar för att möjliggöra att barn inkluderas i den fria leken.  

 

Frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärare att barns erfarenheter av att ta sig in i lek skildras?  

• Hur anpassar förskollärare sin stöttning för att möjliggöra att barn inkluderas i 

leken?  

• Vilka svårigheter uppfattar förskollärare med att möjliggöra att barn inkluderas i 

leken? 

 

 

1. Hur gammal är du, och hur länge har du arbetat inom förskolan? 

2. Hur skulle du definiera begreppet inkludering? 

3. Hur skulle du definiera begreppet exkludering/utanförskap? 

4. Hur skulle du definiera begreppet fri lek? 

5. Om ett barn kommer fram till dig och säger att hen inte får vara med och 

leka, hur bemöter du det barnet då?  

6. Om du ser eller hör att ett barn blir avvisat eller exkluderat från barns 

pågående lek, hur agerar du då? 

7. I vilka situationer under dagen tror du att barn oftast blir exkluderade?  

8. Om du eller någon av dina kollegor inte är närvarande vid situationer där 

barn exkluderas, vilka konsekvenser kan det då få? 

9. Använder ni några särskilda metoder i arbetslaget eller på avdelningen för 

att motverka att barn exkluderas? I så fall vilka?  

10. Vilka utmaningar finner du med att inkludera alla barn i den fria leken?  

11. Kan du nämna några olika typer av strategier som barn använder sig av för 

att ta sig in i pågående lek? 

12. Vilka av dessa strategier som barnen använder fungerar sämre för att ta sig 

in i en pågående lek enlig dig? 

13. Påverkar dessa strategier om och hur du bemöter barn som utesluts eller är 

det andra faktorer som avgör hur du agerar i dessa situationer? 

14. Spelar det någon roll vilket barn det är som utesluts eller agerar du 

liknande i alla situationer där barn utesluts?  

15. Vilken tror du är den vanligaste anledningen till att barn blir uteslutna från 

den fria leken av andra barn? 

16. Upplever du att vissa barn oftare blir exkluderade än andra?  

- Om ja; varför tror du att det är så?  

17. Om du eller någon i arbetslaget upplever att ett och samma barn ofta 

exkluderas från att delta i andra barns lek, hur går ni tillväga då? 

18. Finner du någon skillnad i arbetet med att inkludera barn utan och i behov 

av särskilt stöd som utesluts från den fria leken? Utveckla… 


