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ABSTRAKT 
 
Studien handlar om barn med leksvårigheter, hur pedagoger uppmärksammar de barnen, 

samt hur de arbetar för att stötta och hjälpa dem. Till denna studie används kvalitativa 

intervjuer som forskningsmetod. Det är fem verksamma pedagoger som intervjuas. 

Resultatet visar att det är pedagogernas stöd, delaktighet och närvaro som är de viktiga 

faktorerna för barn med leksvårigheter. Det framkommer även att pedagogerna har ett 

stort ansvar när det kommer till att stimulera barnens lekförmåga. De intervjuade 

pedagogerna framhäver även vikten av att använda regelbundna observationer i 

verksamheten för att kunna se barn med leksvårigheter. Resultatet visar även att barn 

med leksvårigheter oftast hamnar i konflikt med andra barn då de inte kan hantera de tre 

sociala lekreglerna. 

 

Nyckelord:  Leken, socialt samspel, sociokulturellt perspektiv, delaktighet, 

leksvårigheter, observation.  
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1 INTRODUKTION 
 

Under utbildningens gång har begreppet lek förekommit i olika områden och i en 

mängd olika litteraturer. Leken är ett betydelsefullt område för barns utveckling och 

lärande, men också när det gäller det sociala samspelet. Genom att barnen leker lär 

de sig umgås och samspela med andra individer, stora som små. Barnen lär sig 

dessutom att hantera sina känslor och lär känna sig själva som individ.   

Leken är ett område som tar stor plats i förskolans verksamhet och dessutom fylls 

barnens vardag med lek. Som pedagog kan det då vara betydelsefullt att så tidigt som 

möjligt hjälpa barnen att komma in i leken på ett tryggt sätt, speciellt barn med 

leksvårigheter. 

Edenhammar och Wahlund (2002) diskuterar lekens betydelse för barns utveckling 

och lärande. Ges det inte tillfällen för lek i verksamheten  bromsas utvecklingen hos 

barnen. Edenhammar och Wahlund (2002) menar att barnen får hjälp att hantera sin 

omgivning genom leken och därför skulle leken vara betydelsefull för barns 

utveckling och lärande. Leken hjälper även barnen att förstå världen som finns 

omkring dem och de får hjälp att hantera den. Barnen utvecklas dessutom både 

socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt genom leken. Författarna lyfter 

även att leken är pedagogisk och att barnen genom leken från träna på inlevelse och 

medkänsla. Barnen blir även medvetna om sina känslor och de får en kunskap om 

hur de ska hantera dem. Genom leken upptäcker även barnen sin svaghet, sin styrka 

samt sin förmåga och sina intressen.  

Det finns dock barn som inte kan leka och som pedagog kommer man att möta 

sådana barn. Jag har under min praktik kommit i kontakt med barn som har 

leksvårigheter. Barnen har då hamnat utanför när de andra barnen lekt. Anledningen 

till den situationen har varit att barnen skvallrat på sina kamrater, de har inte kunnat 

hantera lekreglerna och de har oftast haft svårigheter med att hantera det sociala 

samspelet tillsammans med kamraterna. 

Anledningen till att barn inte kan leka kan alltså vara olika. Edenhammar och 

Wahlund (2002) diskuterar att det kan vara omgivningen som barnen befinner sig i 

som är hotfull och den då kan skada barnens förmåga till lek. Men det behöver inte 

alltid vara miljön och omgivningen som är avgörande för leken. Edenhammar och 

Wahlund (2002) menar att det även kan vara människorna som barnen är 

tillsammans med som är den avgörande faktorn. Det som hindrar barnen från lek kan 

alltså vara en brist i relationen mellan barn och vuxna under barnens första tid i livet. 

Jag vill under mitt arbete med min studie få kunskaper om pedagogers erfarenheter 

av leksvårigheter bland barn. Dessutom vill jag undersöka vilka redskap 

pedagogerna använder för att uppmärksamma leksvårigheter i barngruppen och hur 

de motiverar dessa val av redskap. 
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2 BAKGRUND 
 

Inför min studie av leksvårigheter så ges i denna forskningsöversikt en genomgång 

av relevant tidigare forskning om lekens betydelse för barn och deras utveckling 

samt forskning om leksvårigheter. De tre första del kapitlen (2.1,  2.2 och 2.3) tar 

upp leken och lekens redskap, miljön (Det tredje rummet) samt vilken roll 

pedagogerna har i barnens lek. Vidare redogörs för forskning om vad som skulle 

behövas för att man som pedagog ska kunna se och hjälpa de barn som har 

leksvårigheter. Dessutom tas forskning upp som handlar om när leken börjar och 

vilken kunskap barnen kan få genom leken. Leken är inte bara lek, den utvecklar 

många områden hos barnen som är viktiga. 

Jag beskriver även de tre olika lekreglerna som bör hanteras av barnen när de leker 

och även om harmonin som bör kunna bevaras.  

I näst sista kapitlet (2.4) skriver jag om vad styrdokumenten säger om leken och 

vilken betydelse den har för barns utveckling. I 2.5 slutligen, så redogör jag för 

vilken teori jag valt som utgångspunkt i min studie. 

 

2.1 Leken, barnens tredje rum 

 

Lillemyr (2002) lyfter att under senare år har de centrala frågorna kring lek 

förändrats. Nu har intresset ökat för hur barn undersöker regler, gör val och tar 

ansvar i leken och hur de utvecklar en bättre självkännedom och relationer till andra 

individer. Intresset är dessutom större nu för barns rätt till lek och lekmiljö.  

Öhman (2011) diskuterar om leken, att leken och lekens miljö skulle kunna vara som 

ett tredje rum och när barnen befinner sig i det tredje rummet befinner de sig mellan 

både verklighet och egna erfarenheter. Barnen kan här få nya erfarenheter när de 

befinner sig i det tredje rummet men de kan även få erfarenheter från sin inre värld 

där drömmar och känslor existerar. Författaren diskuterar även att barn som använder 

sig av verkligheten kan då få inspiration till leken. 

Något som Öhman (2011) också diskuterar är att de barn som befinner sig i det tredje 

rummet kan få chansen att skapa nya möjligheter. Dock finns det enligt författaren 

risk för att leken kan dö ut om alla inte är med på lika villkor. Men för att kunna ta 

sig in i det tredje rummet bör man som barn enligt Knutsdotter Olofssons (2008) 

diskussioner känna till de betingade koderna som finns i leken och man bör då känna 

igen leksignalerna. Utifrån författarens diskussioner skulle det även vara bra om 

vuxna fanns nära till hands som är lekfulla och som stimulerar barnen till lek. 

 

 

 

2.1.1 Omgivningens betydelse 
 

Knutsdotter Olofsson (2003) diskuterar att leken kan föddas med barnen på 

skötbordet och tillsammans med de närmaste i barnens omgivning. Barnen kan då 
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även leka sig själva. Det kan vara allt från att barnen leker med sina fingrar till att de 

jollrar. Enligt författaren tror man att alla barn föds med en förmåga att leka, precis 

som förmågan att kunna tala. Knutsdotter Olofsson (1991) diskuterar även att 

lekspråket kan utvecklas parallellt med talspråket. Men lekspråket har enligt 

författaren ett försprång då barn kan uttrycka sig mer genom lek än med ord. För att 

barnen ska kunna utveckla leken kan man som pedagog enligt Knutsdotter, Olofsson 

(2003) leka med barnen, lära dem vad leksignalen betyder och dessutom lära dem att 

skilja på vad som är lek och vad som är verklighet. Att kunna ge leken det utrymme 

som den behöver men också plats i den fysiska miljön är något som författaren 

diskuterar som betydelsefullt för barnens lekförmåga. 

Granberg (2004) skriver att den största grundförutsättningen för lek kan vara 

trygghet. Tryggheten hos barnen växer fram med hjälp av samspelet som sker med 

omgivningen under barnens första levnadsdagar. För att barnen ska känna trygghet 

kan det vara bra att de blir väl omhändertagna, får sina behov tillgodosedda så som 

mat, värme, vila och kärlek. Granberg (2004) diskuterar även att man som vuxen bör 

kunna se barnen och bekräfta dem. Med andra ord kan det vara tillit som utgör 

grunden och startar leken hos barnen. Granberg (2004) tar även upp i sina 

diskussioner att barnens vyer utvecklas och vidgas tillsammans med jämnåriga där 

även ett samspel sker. Alltså som Granberg (2004) diskuterar skulle grunden till all 

form av lek kunna uppstå under barnens första levnadsår. Det borde alltså vara de 

närmaste personerna som finns i barnens omgivning som har en betydelsefull roll för 

om barnen lär sig att leka eller inte. 

 

2.1.2 Pedagogens roll 
 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om forskning som gjorts om leken och som 

visar att barnen bör ha något mer när de leker, inte bara kamrater och leksaker. Som 

pedagog har man ett stor ansvar och det är att anpassa verksamheten efter barnen. 

Det är pedagogernas ansvar att se om barnen leker, hur de leker och även vad de 

leker. Pedagogen har ansvaret att stimulera, välkomna och utveckla varje barns 

lekförmåga. Granberg (2004: 109) diskuterar även att pedagogen bör vara direkt 

involverad: ”Lika självklart som det är att tala med barn för att främja 

språkutvecklingen, lika självklart borde det vara att leka med barnen för att leken ska 

utvecklas”.  

 

Hyvonen (2008) har genomfört en undersökning och undersökningen handlar om 

vilket ansvar man som pedagog har och om hur man som pedagog ska arbeta för att 

lära barnen att leka in lärandet. Hyvonen (2008) lyfter i sin undersökning att det är 

pedagogerna som har en betydelsefull roll. Det är alltså pedagogernas ansvar att 

också se till att leken fungerar. 

Får inte lekförmågan hos barnen den näring som den behöver kan leken dö ut. Det 

kan även bero på oro hos barnen, brister i de grundläggande färdigheterna och även 

tidsbrist som resulterar i att leken ständigt avbryts. Det är som Jensen och Harvard 

(2009) skriver, det är vi vuxna som är barns potentiella förebilder. 

 

Granberg (2003) tar även upp några punkter som man kan tänka på som pedagog när 

det gäller leken och de är: 
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- Delta i leken, ge barnen inspiration och bli deras lekkamrat. 

- Följa leken, observera barnen som leker. 

- Animera, ge tingen liv. 

- Vara en förebild, inspirera barnens lek. 

- Vara lekledare, hjälp barnen vid behov. 

- Låta leken ta tid, barnen behöver tid för att leka. 

Dessa punkter som Granberg (2003) lyfter i sin bok kan vara bra redskap för 

pedagogerna när de ska hjälpa och stötta barn med leksvårigheter.  

 

2.1.3 Att kunna se barn med leksvårigheter 
 

För att lägga märke till de barn som har svårt för att leka kan man som pedagog 

enligt Åm (1986) observera leken regelbundet och ofta. Vidare nämner Granberg 

(2003) i sin bok att man som pedagog kan upptäcka barnens kompetens och 

färdigheter lättare genom att använda sig av observation. Dessutom synliggörs även 

barnens lekförmåga när man som pedagog observerar dem, och på så sätt kan barns 

leksvårigheter upptäckas tidigt och de kan få den hjälp och stimulans som de 

behöver. Det skulle kunna bli lättare för pedagogerna att se vad som sker i samspelet 

mellan barnen genom att observera dem. 

Granberg (2003) tar även upp att man som pedagog kan dokumentera iakttagelserna 

samt de olika händelseförloppen som sker i leken för att se vad som sker i samspelet 

mellan barnen. När man genomför en dokumentation av observationerna får man 

chansen som pedagog att följa upp olika processer och betrakta barnens utveckling 

under en period. Använder man som pedagog det här arbetssättet görs det 

pedagogiska arbetet synligt både för föräldrar och pedagoger. Som pedagog kan man 

även få det lättare att förstå barns handlingar och verksamheten kan lättare anpassas 

till barnens behov. 

 

2.1.4 Att kunna hjälpa barn med leksvårigheter 
 

Anledningen till att barn har leksvårigheter kan bero på barnens omgivning och det 

diskuterar Edenhammar och Wahlund (2002) i sin bok. Alltså kan den känslomässiga 

relationen ha en stor påverkan på barnen och deras lekförmåga.  

Som pedagog skulle man enligt Edenhammar och Wahlund (2002) kunna hjälpa barn 

med leksvårigheter genom att först och främst försöka reparera de brister som finns 

hos barnen som de fått från sin första levnadstid. Författarna menar att man som 

pedagog då skulle kunna ge barnen den möjlighet till att fylla ut det som saknas. För 

att barnen ska kunna göra det bör det enligt Edenhammar och Wahlund (2002) ske 

genom att barnen får träffa personer ständigt som ger dem den trygghet och den 

uppmärksamhet som de behöver för att bli trygga i sig själva. Edenhammar och 

Wahlund (2002) diskuterar här att man som pedagog kanske bör ta sig an alla barn 

på olika sätt för att kunna tillgodose varje enskilt barns behov då alla barn är olika. 
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Om man som pedagog möter barn som har leksvårigheter skulle man enligt 

Edenhammar och Wahlund (2002) och Granberg (2004) kunna börja om från början. 

Det kan man göra genom att börja leka enkla låtsaslekar med barnen, kurragömma, 

nu kommer jag och tar dig, ge och ta, samt lekar med turtagning. Som pedagog bör 

man enligt författarna ha tålamod och det gäller även att man är försiktig och tar det i 

barnens takt för att inte stressa fram någonting. Här kan det då ha betydelse för 

barnen om man som pedagog bygger upp ett förtroende hos dem. Edenhammar och 

Wahlund (2002) och Granberg (2004) diskuterar även att det är tilliten och 

förtroendet som kan vara grunden till att barnen kan leka och att de då bör kunna 

känna sig trygga i den. Det kan också vara betydelsefullt det som Granberg (2004) 

skriver i sin bok, att man som pedagog ger barnen den ro som behövs för att kunna 

leka samt att tid och utrymme skapas. Barn med leksvårigheter behöver kanske då få 

stöd för att kanske kunna utveckla sin koncentration för leken och de olika 

lärprocesserna som kan skapas genom leken.  

 

2.2 Vad leken ger 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) diskuterar att leken kan vara bra 

för barnen då det i leken sker ett lärande. Författarna menar alltså att barn skulle få 

kunskap i samspel med andra barn, med andra ord att de lär av varandra. Lärandet 

som författarna här diskuterar kan starta i ett tidigt skede och skulle då kunna vara av 

olika karaktär. Att barnen utvecklar tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande 

kan vara en del av de områden som det rör sig om. I Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98 rev 2010) framkommer det att barnen i förskolan måste få en möjlighet till 

att vistas i en miljö där det finns glädje, samhörighet, kommunikation, lek och även 

lärande som tillsammans skapar en harmoni. När barnen befinner sig i en sådan 

lärandemiljö menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att man som 

pedagog kan se hur barnen får kunskap genom att de diskuterar, argumenterar och 

dessutom utforskar sina kamraters idéer och tankesätt.  

Granberg (2004) skriver att lek kan vara ett lärande men att det inte är en metod till 

undervisning utan det skulle vara ett bra sätt för barn att tillägna sig kunskap. 

 

I Finland har det gjorts forskning av Tellervo Hyvonen (2011). I sin forskning 

belyser författaren vad de finska pedagogerna har för uppfattning gällande att 

använda leken som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Forskningen visar att det 

kanske skulle kunna vara välbehövligt om pedagogerna fick mer information och 

kunskap om hur man som pedagog lägger upp verksamheten på ett roligt sätt för att 

göra lärandet till något roligt för barnen: 

 

Learning does not need paper and pencil. Instead, learning processes should be designed as playful 

activities when children´s thinking, questioning, reasoning and explaining are naturally involved in 

play (Tellervo Hyvinen 2011:79) 

 

Tellervo Hyvinen (2011) diskuterar här om vad leken skulle ha för betydelse 

gällande barns utveckling och lärande. Författaren vill här få fram att kunskap 

kanske borde lekas fram mer istället för att använda papper och penna. Kunskap och 
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lek borde alltså istället kunna flätas samman för att sen kunna göra lärandet hos 

barnen till något meningsfullt.  

 

 

 

2.2.1 Områden som leken utvecklar 
 

Men vad lär sig barnen när de leker och vilka områden är det som utvecklas? 

Granberg (2004) skriver om de olika områdena som utvecklas med hjälp av leken. 

De områden som utvecklas är: 

  

2.2.1.1 Motoriken  
 

Enligt Granberg (2004) tränas motoriken väldigt mycket under leken, både fin- och 

grovmotoriken. Grovmotoriken tränar de på genom rörelser, samordning av 

musklerna, koordination av rörelserna samt att de förbättrar både sin rytm och 

balans. Finmotoriken blir ständigt bättre, så som finmotoriken för händer och fingrar, 

ögon och talorgan. Granberg (2004) tar även upp att genom leken stärks barnens 

självförtroende, genom säkerheten som hela tiden ökar samt styrkan i rörelser, balans 

och koordination. 

 

2.2.1.2 Språket 
 

Genom leken stimuleras barnens språk, både kroppsspråket och det verbala språket, 

enligt Granberg (2004). Författaren menar att barnen utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sig med hjälp av att kroppsspråket, så som hållning och minspel. Dessutom 

lär de sig hela tiden nya ord och de förfinar uttal och grammatik samtidigt som de 

utvecklar sin förmåga att hantera de språkliga uttrycken. 

 

2.2.1.3 Intellektet 
 

Granberg (2004) skriver att intellektet får både näring, stimulans och utveckling 

under leken. Barnen får enligt författaren kroppslig erfarenhet av de olika 

lägesbegreppen som är över, under, på, i, framför och bakom. De får även erfarenhet 

av vikt och mått som handlar om tyngd, storlek, avstånd och former. Barnen 

upptäcker även likheter och olikheter och de lär sig att kategorisera och sortera. 

Granberg (2004) skriver även att barnen får hjälp att skapa en struktur och ordning i 

deras tillvaro genom att de får kunskap om att kategorisera och sortera. Dessutom ger 

erfarenheter barnen grunderna för matematik, logik och förmågan att dra slutsatser. 

Författaren menar att även här byggs det broar mellan verklighet och fantasi. För att 

kunna utveckla läskunnighet, matematisk kompetens, bildanalytisk förmåga och det 

abstrakta tänkandet hos barnen behöver de förbindelsen som finns mellan fantasin 

och verkligheten. 
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2.2.1.4 Den sociala kompetensen 
 

Med hjälp av den ökande motoriska förmågan vidgas de sociala kontakterna och den 

sociala kompetensen utvecklas hos barnen under leken, enligt Granberg (2004). 

Författaren menar att genom leken får barnen erfarenhet av både samförstånd men 

även konflikter och genom det lär de sig olika strategier, både när det gäller att 

samarbeta och att lösa konflikter. De skaffar sig dessutom olika sociala 

umgängesregler och de får även möjlighet till att utveckla sin förmåga att ta initiativ, 

leda och styra andra. Leken utvecklar även barnens förmåga till lyhördhet, 

medkänsla och empati samtidigt som det skapas samhörighet och gemenskap med 

andra barn i leken. Det är då grunden skapas för en djup vänskap hos barnen, hävdar 

Granberg (2004). 

 

2.2.1.5 Fantasi och kreativitet 
 

Granberg (2004) skriver vidare att barnens fantasi och kreativitet får genom leken 

näring och stimulans. Genom leken kan barnen forma allt precis så som de vill ha 

det. Leken förändras och utvecklas alltså ständigt och inget är stillastående. Enligt 

författaren kan material och föremål från omgivningen under lekens gång ändra 

form, betydelse och innebörd. Leken kräver dessutom en stor förmåga till inlevelse 

hos barnen samt koncentration och förståelse. Granberg (2004) menar då att barnen 

behöver även ha en förmåga att kunna berätta, hitta på och fantisera utan att de har 

förutfattade meningar om föremålens tillstånd och samband. 

 

2.2.1.6 Sinnena 
 

Granberg (2004) lyfer slutligen att barnen stimulerar och utvecklar sina olika sinnen 

genom leken. Författaren menar att barnen använder alla sina sinnen i leken. Genom 

att smaka, känna, titta, vrida och vända, klämma, lukta och lyssna på allt som sker 

runtomkring dem. Här utvecklas och förfinas dessutom barnens förmåga att uppleva 

olika nyanser och göra skillnader mellan de olika sinnesintrycken, avslutar Granberg 

(2004). 

 

2.2.2 Vad behövs för att kunna leka? 
 

I detta avsnitt redogör jag vilka områden som måste hanteras av barnen för att de ska 

kunna gå in i leken och utveckla den vidare. Vissa områden går hand i hand. De är 

alltså beroende av varandra för att de ska kunna fungera.  

Barn med leksvårigheter kan ha svårt att hantera ett eller flera av dessa områden. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att barnen i leken bör kunna stå i relation till 

verkligheten men då på lekens plan. Hon menar att barnen alltså måste förstå 

dubbelheten i de olika tolkningsmöjligheterna, att pinnen är både en pinne och ett 

svärd exempelvis. Det skulle alltså vara bra om barnen förstår de andras leksignaler 

och att de dessutom själva kan kommunicera med signaler till de andra barnen i 

leken. Men det finns barn som är slarviga när det gäller leksignalen. Knutsdotter 
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Olofsson (2003) menar att det finns barn som inte förstår och ser skillnaden på allvar 

och lek och det kan då resultera i att barnen blir osäkra. För att barnen ska kunna 

utveckla leken menar författaren att det kan vara bra om barnen förstår 

omvandlingarna som sker i leken och syftet med dem. 

 

Ett annat område som också behövs hanteras för att kunna leka är 

medvetandetillståndet. Alltså att barnen leder leken till en lätt hypnotisk trans, att den 

bidrar till en känsla som är härlig och hälsosam. Vissa barn behöver mer stimulans 

och stöd än andra och Knutsdotter Olofsson (2003) menar då att barnen måste ha 

upplevt medvetandetillståndet i leken för att kunna fullfölja leken.  

I medvetandetillståndet råder det även en harmoni som barnen måste kunna bevara 

för att leken ska kunna fortgå och utvecklas vidare. Om harmonin bryts kan det 

enligt Knutsdotter Olofsson (2003) bero på att barnen är rädda eller otrygga. Det är 

som jag nämnt tidigare bra om barnen kan släppa verkligheten när de går in i leken. 

De barn som måste ha fokus på annat och som måste vara vaksamma på 

omgivningen skulle enligt Knutsdotter Olofsson (2003) inte kunna koncentrera sig på 

leken och lekens energi. De barn som är otrygga och inte kan koncentrera sig står 

oftast bredvid och tittar på när de andra barnen leker. Jensen och Harvard (2010) 

skriver då att barn som inte vågar släppa kontrollen vågar inte att njuta av den 

leksituation som pågår. 

Enligt författarna är det alltså ostördhet, leksignalen och trygghet som är tre faktorer 

som kan ha en stor betydelse för barns förmåga att kunna leka.  

Även Edenhammar och Wahlund (2002) nämner enkla faktorer som skulle kunna 

behövas för att barnen ska börja leka. Författarna nämner att all form av stimulans 

som barnen kan få och att det skulle vara bra förutsättningar för att barnen ska börja 

leka. Det kan vara allt från beröring av huden, att någon tar i barnen, ljus och ljud, 

när någon individ talar om för barnen vad de ser eller hör, barnens muskelaktivitet 

eller att barnen får röra på sig. Edenhammar och Wahlund (2002) menar att det är så 

enkla saker som att när man håller i ett barn, sköter om ett barn och pratar med ett 

barn och även när man sjunger för ett barn så skapas förutsättningar för lek hos 

barnen. Barnen får då en förmåga att ta emot och ge, skapa och förstå samt att höra 

och se omgivningen.  

Dessutom diskuterar Edenhammar och Wahlund (2002) att lek i olika former kan 

komma in i barnens liv och då under barnens första år. Det skulle då ske genom det 

sociala samspelet, både med barn och vuxna. För att leken hos barnen ska utvecklas, 

bli allsidig och varierad kan det enligt författarna ske i ett samspel med andra barn. 

När det gäller samspelet mellan barnen i leken skulle det kunna vara så som 

Knutsdotter Olofsson (1991) diskuterar, lättare för barnen att leka tillsammans om 

man känner till reglerna som finns i leken. Exempelvis att barnen vet vad de kan 

göra, veta hur man gör för att rollspela och dessutom hur man kan göra 

transformationer. Transformationer handlar som sagt om hur ett föremål kan 

förändras i leken. Här kan fantasin ha en betydelsefull roll hos barnen när de ska 

leka, framhåller Knutsdotter Olofsson (1991:67):”Genom att utnyttja sin fantasi, 

tränger barnet allt längre in i verkligheten”. Knutsdotter Olofsson (1991) skriver då 

att barn som är vana att använda sin fantasi kan ha lätt för sig att göra om leken efter 

vad de själva kommit fram till efter egna infall och påhitt.  

Men för att den sociala leken ska bli bra resonerar Knutsdotter Olofsson (1991) att de 

som deltar i leken borde kunna hålla sig till de tre sociala lekreglerna som är 
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samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Reglerna är grunden för den mänskliga 

gemenskapen med omgivningen. Syndar man mot reglerna bryts leken.  

2.2.3 De tre sociala lekreglerna 
 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är betydelsefullt om harmonin i leken 

bevaras för att leken ska kunna utvecklas. Det kan även vara bra om barnen inte är 

otrygga och rädda för då kan harmonin brytas och försvinna. Författaren menar då att 

man som barn borde kunna bortse från verkligheten för att kanske kunna gå in i 

leken på ett tryggt sätt. De barn som inte kan lämna eller bortse från verkligheten kan 

kanske inte heller koncentrera sig på leken och därför krävs det en trygghet i den 

aktuella leksituationen. Harmonin i leken kan alltså störas av maktkamp, övergrepp, 

översitteri och ojämlikhet. Knutsdotter Olofsson (2003) diskuterar då vidare om att 

barnen borde kunna hålla sig till de tre sociala lekreglerna: turtagning, samförstånd 

och ömsesidighet i leken för att kunna bevara harmonin i leken. 

Grunderna till de tre sociala lekreglerna lär sig barnen enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003) i leken som sker tidigt med de vuxna. När barnen sedan växer och utvecklas 

finslipas de tre grundreglerna i leken tillsammans med kamraterna. De tre sociala 

lekreglerna gäller både barn och vuxna. Genom att kunna hantera de tre lekreglerna 

hjälper det oss individer att samarbeta och umgås med andra individer, både stora 

och små. 

2.2.3.1 Turtagning 
 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att turtagning betyder att barnen kan ta initiativ 

och att de förstår innebörden av turtagning, att ibland är det jag som bestämmer och 

ibland är det du. Att man inte alltid kan få som man vill och att man ska kunna turas 

om. Leken är en dialog som sker mellan två (eller flera) barn som för tillfället är 

jämställda i leken.  

2.2.3.2 Samförstånd 
 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) innebär samförstånd att varje barn som deltar i 

en leksituation är överens om att de leker och vad de leker. Författaren skriver även 

att leken ska ske på allas villkor, att leken inte fortsätter om inte alla är med på det. 

Dessutom är det inte roligt att leka när någon blir ledsen.   

2.2.3.3  Ömsesidighet 
 

Med begreppet ömsesidighet menar Knutsdotter Olofsson (2003) att alla individer är 

jämställda, oberoende av ålder och styrka. Dessutom sker det ett ömsesidigt samspel. 

Barn som är äldre och duktiga i leken anpassar sig till de yngre barnen som deltar i 

leksituationen. 
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2.3 Pedagogers erfarenheter om barn med 
leksvårigheter 

 

Päivi Pihlaja, Tanja Sarlin och Terja Ristkari (2015) har genomfört en studie och i 

sin studie diskuterar de pedagogers erfarenheter om barn med exempelvis 

leksvårigheter.  

 

I studien diskuterar författarna utifrån pedagogers erfarenheter att barn med 

exempelvis leksvårigheter oftast kan ha sociala och beteendemässiga problem när de 

befinner sig i en barngrupp. Enligt författarna kan det här vara bra om man som 

pedagog erbjuder stöd och hjälp till de barn som behöver de. Att man som även 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver, visar barnen att man finns där för att hjälpa och 

stötta barnen när de stöter på motgångar.  

 

 

2.4 Problemområde 
 

En vanlig missuppfattning när det gäller lek är vuxna tänker att det kan barnen sköta 

själva. Forskning visar dock att leken är viktig och att pedagogens delaktighet är 

betydelsefull. 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010) ska förskolan sträva efter att varje 

barn utvecklar: 

- Sin förmåga att ta hänsyn till att leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa 

andra. 

- Sin identitet och känner trygghet i den. 

- Sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

- Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och 

skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 

- Nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Skolverket, reviderad 

2010:8-10 

 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010) säger att leken är en viktig del för barns 

utveckling och lärande och att genom leken stimulerar barnen sin fantasi, inlevelse, 

kommunikation samt sin förmåga till symboliskt tänkande. Dessutom stimuleras 

barnens förmåga att samarbeta med andra individer och att lösa problem.  

När det gäller barn i förskolan som är i behov av mer stöd än andra barn säger 

läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010) att barn ska få det stöd de behöver. 

Förskolans verksamhet ska anpassas till alla barn i förskolan och deras behov. Som 

pedagog ska man enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010): 

ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde (Skolverket, reviderad 2010:8) 

Pedagoger och arbetslag ska enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010) 

uppmärksamma de barn som av någon anledning behöver extra stöd i sin utveckling 
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och i sitt lärande. Man ska då som pedagog samarbeta och se till att hjälpa och stötta 

de barnen. Ge dem det stöd de behöver samt erbjuda dem en trygg och god miljö för 

lek, utveckling och lärande.  

Alla barn i verksamheten ska erbjudas en trygg och stabil miljö i förskolans 

verksamhet, dessutom ska miljön locka och utmana barnen till aktivitet och lek. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev 2010) lyfter även att förskolans miljö också 

ska vara levande, social och kulturell samtidigt som den stimulerar och utvecklar 

barnen när det kommer till att ta initiativ och när det gäller det sociala.  

 

 

 

 

 

 

2.5 Teorianknytning 

 

I detta avsnitt beskriver jag min teoretiska referensram. Alltså min teoretiska 

utgångspunkt som jag har i min studie. Jag har valt det sociokulturella perspektivet, 

detta för att det lämpar sig för min studie då analysen är inriktad mot barns lek och 

att barn lär sig lek i samvaro med andra barn men även med vuxna. Dysthe (2003) 

skriver i den andan att sociokulturellt perspektiv handlar om att barn lär i samspel 

med andra barn, men även med vuxna och att lärandet som sker hos barnen har med 

barns omvärld att göra. 

 

2.5.1 Leken utifrån Vygotskijs teori 
 

Hwang och Nilsson (2003) tar upp att Vygotskij markerade leken som en process 

som sker socialt. Leken frigör även barnen från nuet och för att man som barn ska 

kunna hantera det krävs det enligt Vygotskij en viss intellektuell kompetens. Med 

intellektuell kompetens menas att barnen bör kunna hantera olika leksituationer med 

en mental skicklighet, att de kan skilja på både fantasi och verklighet Detta är något 

som även tas upp i min studie. Då tidigare forskning visar att det är viktigt att barnen 

kan skilja på verklighet och fantasi när de leker. 

När barnen sedan leker både enskilt och i grupp skriver Hwang och Nilsson (2003) 

att de tränar på regeltillämpning, verklighetsuppfattning och på det sociala. Även 

detta fokus är av intresse för min studie då barn med leksvårigheter kan ha 

svårigheter med att skilja på verklighet och fantasi när de leker. 

Lundgren, Säljö och Liberg (2014) skriver även att enligt Vygotskij är barnet 

beroende av en vuxen eller en annan individ som är kompetent för att barnet lättare 

ska kunna ta till sig kunskap. I linje med detta resonemang tar jag i min studie upp 

att, det sociala samspelet kan vara viktigt för barn med leksvårigheter för att de ska 

kunna utvecklas vidare i leken. 
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Vygotskij talar i detta sammanhang om den proximala utvecklingszonen. I Säljö 

(2010: 120) beskrivs den som: ”avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam 

och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i 

samarbete med mer kompetenta kamrater.” 

Lundgren, Säljö och Liberg (2014) skriver även att den proximala utvecklingszonen 

enligt Vygotskij ger barnen möjlighet till att pröva sina tankar och färdigheter. Men 

här är barnen inte fullt mottagliga för instruktioner och förklaringar, utan då kan 

pedagogernas närvaro vara viktig för att kunna hjälpa och ge barnen stöttning i leken.  

 

 

 

 

Fig 1: Den proximala utvecklingszonen (Säljö 2010) 

I bilden av den proximala utvecklingszonen har kunskap delats in i tre steg. Den 

yttersta cirkeln motsvarar vad vi vill kunna men som inte är uppnått, den mellersta 

cirkeln motsvarar vad vi lär oss med hjälp och stöd från omgivningen och den 

innersta cirkeln motsvarar vad vi kan (Säljö, 2010). 

Barn med leksvårigheter kan alltså befinna sig i den yttersta cirkeln men även i den 

mittersta innan de får den hjälp som de är i behov av för att hantera och utveckla 

leken vidare. 

Alltså kan den proximala utvecklingszonen handla om att ett barn får vägledning av 

en vuxen eller en kamrat som är mer kompetent, exempelvis i att leka, för att få ett 

utökat lärande (Lundgren, Säljö och Liberg, 2014). 
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3 SYFTE  
 

Mitt syfte med denna studie är att få kunskap om pedagogers erfarenheter av 

leksvårigheter bland barn. Syftet är också att undersöka vilka redskap som används 

av pedagoger för att uppmärksamma leksvårigheter i barngruppen och hur de 

motiverar dessa val av redskap. 

 

3.1 Frågeställningar 

 

Studiens frågeställningar är: 

1. Vad som kännetecknar situationer av leksvårigheter. 
- Vad är leksvårigheter enligt pedagogerna? 

- Vad är det som enligt pedagogernas erfarenheter skapar leksvårigheter? 

 

2. Vilka arbetssätt pedagogerna använder bland barn med leksvårigheter. 
- Vilka redskap använder pedagogerna för att uppmärksamma de barn som 

har leksvårigheter? 

- Hur arbetar de för att motverka situationer som bidrar till leksvårigheter? 

 

3. Pedagogernas redskap och motiveringar för hanterandet av 

leksvårigheter. 
- Hur motiverar de sitt val av redskap och arbetssätt? 
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4 METOD 
 

I det här avsnittet kommer forskningsetiska överväganden, urval, 

undersökningsmetod, genomförande, bearbetning av data och metodkritik diskuteras 

och presenteras. 

 

4.1 Undersökningsmetod 
 

För att få in analysunderlag till studiens har jag valt att använda mig av kvalitativ 

intervju, vilket Dimenäs (2007) beskriver som ett bra och viktigt redskap för att 

samla in material. Kvalitativ intervju innebär att man gör en intervju med en person 

som har erfarenhet inom det valda ämnet och att denna form av intervju liknar ett 

vanligt samtal, men att det skiljer sig från samtal som sker i vardagen då intervjun 

har ett bestämt fokus. Dimenäs (2007) lyfter dock att det är viktigt som intervjuare 

att inte ställa ledande frågor eller styra intervjun när man genomför en kvalitativ 

intervju. Eftersom jag villa få veta pedagogers erfarenheter av leksvårigheter bland 

barn så var kvalitativa intervjuer med pedagoger en lämplig metod. Dessutom så 

ville jag få dem att berätta fokuserat men ändå fritt, varför jag valde semistrukturerad 

intervju där intervjuaren håller sig till ett specifikt schema men intervjupersonen har 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, enligt Dimenäs (2007). 

När man planerar att genomföra en intervju är det enligt Dimenäs (2007) viktigt att 

man som intervjuare har sitt syfte färdigt innan intervjun sker. Att man som 

intervjuare vet innan intervjun vad man vill få ut och vad man vill veta. Detta är 

något som jag använt när jag planerat inför mina intervjuer. Jag såg till att ha mitt 

syfte färdigt samt mina frågeställningar för att sedan kunna basera intervjufrågorna 

på mina frågeställningar. 

Som jag nämnde tidigare har jag utgått från mina frågeställningar när jag skrivit 

mina intervjufrågor. När man skriver intervjufrågor som är baserade på 

frågeställningar är det som Dimenäs (2007) skriver viktigt att tänka på att det är 

skillnad mellan frågeställningar och intervjufrågor eftersom frågeställningarna är 

formuleringar av syftet för att förtydliga det. Som Dimenäs (2007) även skriver är 

det är alltså inte frågeställningarna som ska ställas till respondenten utan det är dem 

man ska besvara med hjälp av respondentens svar på intervjufrågorna.  

 

4.2 Genomförande 

 

Min första kontakt med respondenterna gjordes via telefonkontakt där vi tillsammans 

planerade in ett personligt möte med var och en av dem. De personliga mötena 

anpassades efter respondenterna och vi planerade in en tid och plats som passade 

dem bäst. Alla intervjuer skedde på de olika verksamheterna. 

Under telefonkontakterna informerades även respondenterna om mitt syfte med min 

studie och om vilka rättigheter de har som respondent. De fick även en övergripande 

information om hur den kvalitativa intervjun skulle gå till och hur den insamlade 

data skulle användas.  
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Då mina intervjuer skulle spelas in med hjälp av ljudupptagning var jag mycket noga 

med att informera dem om att all insamlad data skulle bearbetas konfidentiellt. Men 

jag var även mycket noga med att informera dem om att det eventuellt skulle finnas 

fler personer som skulle kunna tänkas ta del av data: Jag, min handledare och min 

examinator.  

Innan intervjuerna formulerade jag några intervjufrågor som sedan användes vid 

varje intervjutillfälle. Frågorna behandlar studiens syfte, och de delades in i tre olika 

delar. Fokus i den första delen låg på vad som kännetecknar situationer av 

leksvårigheter, fokus i den andra delen låg på vilka arbetssätt pedagogerna använder 

bland barn med leksvårigheter och slutligen låg fokus i den tredje delen på 

pedagogernas redskap och motiveringar för hanterandet av leksvårigheter. 

I samråd med min handledare använde jag mig då av öppna frågor för att inte få 

styrda svar. För att dokumentera mina intervjuer använde jag mig av en 

ljudupptagningsfil på min mobiltelefon och filerna placerades sedan på ett USB 

minne. 

 

 

4.3 Urval 
 

Denna studies urval genomfördes med fem olika pedagoger som arbetar i olika 

verksamheter. Verksamheterna ligger inom samma kommun i en mindre ort i 

sydöstra Sverige. Men de är placerade i olika områden, både centralt och i förort. 

Barnens ålder varierade då pedagogerna arbetar i olika verksamheter och med olika 

åldersgrupper.  

 

Jag valde ut mina respondenter genom att kontakta tidigare VFU platser för att se om 

det fanns pedagoger som ville ställa upp. 

 

Pedagogerna som intervjuades hade olika långa erfarenheter. En del hade mer och 

andra hade mindre. En av respondenterna hade mer kunskap och erfarenhet än de 

andra som jag intervjuade. Anledningen till detta var för att den pedagogen vid det 

tillfället arbetade med ett barn som hade leksvårigheter. Så under den intervjun fick 

jag ut mer i intervjuerna jämfört med de andra. 

 

4.4 Bearbetning av data 

 

Jag transkriberade de intervjuer som jag genomförde för att jag lättare skulle kunna 

se likheter och skillnader samt jämföra de svar jag fick från respondenterna. I mitt 

resultat valde jag att sammanfatta och sortera mina svar från respondenterna utifrån 

mina frågeställningar. I mitt resultat valde jag även att lyfta några citat från 

respondenterna som jag ansåg som viktiga. 
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4.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Under mina intervjuer med förskollärarna har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska 

principerna som vetenskapsrådet (2002) skriver om.  

 

o Informationskravet: Jag informerade förskollärarna om deras roll i min valda 

studie samt vilka villkor som gällde för deras deltagande. De fick även 

information om att all delaktighet var frivillig och att de när som helst fick 

avbryta sin medverkan.  

o Samtyckeskravet: När jag bokade in mina intervjuer frågade jag 

förskollärarna om de ville ställa upp. Vi kom då även överens om en tid som 

passade dem och jag fick då anpassa mig efter de tiderna.  

o  Konfidentialitetskravet: Innan mina intervjuer informerade jag mina 

uppgiftslämnare om att all insamlad data endast skulle bearbetas av mig och 

att det endast var jag som skulle ha tillgång till materialet, eventuellt även 

min handledare. De fick även information om att inga personuppgifter skulle 

redovisas eller lämnas ut i resultatet.  

o Nyttjandekravet: Jag förklarade för förskollärarna att resultatet som 

framkommer i intervjuerna endast ska användas i forskningsändamål.  

 

4.6 Metodkritik 

 

Jag genomförde fem intervjuer med fem olika pedagoger. Möjligheten att hitta 

pedagoger till att ställa upp på mina intervjuer var väldigt lätt. Det var ingen pedagog 

som tackade nej till att medverka. 

Att använda kvalitativ intervju som metod vid insamling av data ser jag som en 

mycket positivt och utvecklande metod. Den var dock väldigt tidskrävande då alla 

mina intervjuer transkriberades. Att använda kvalitativ intervju upplever jag som det 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om, att det är en bra metod för att lära sig ett 

manuellt arbete. 

Det var respondenterna som fick välja tid och plats för att eventuellt få en bekvämare 

situation med mer avslappnande svar. Men under alla mina intervjuer fick jag ändå 

en känsla av att respondenterna på ett eller annat sätt kände sig obekväma. Jag kunde 

även tydligt observera hur mitt inspelningsverktyg fick respondenterna att tappa 

koncentrationen och det resulterade i att de blev obekväma under samtalet. När jag 

avslutade inspelningen fortsatte en del av respondenterna att prata fritt om ämnet och 

jag la då märke till att de var mer avslappnade i samtalet än innan. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
 

I detta avsnitt redogörs resultatet som framkommit genom intervjuerna. 

Jag har valt att systematisera mitt resultat de i olika teman som är kopplade till mitt 

syfte. Anledningen till mitt val är för att göra resultatet mer överskådligt. Rubrikerna 

som jag valt att ta med är: Vad som kännetecknar situationer av leksvårigheter, Vilka 

arbetssätt pedagogerna använder bland barn med leksvårigheter och Pedagogernas 

redskap och motiveringar för hanterandet av leksvårigheter. 

 

 

5.1 Vad som kännetecknar situationer av 
leksvårigheter 
 

I detta avsnitt redogör jag pedagogernas beskrivningar av leksvårigheter bland barn. 

 

5.1.1 Barnet hamnar ofta i konflikter med andra barn 
 

Samtliga pedagoger tog upp att barn med leksvårigheter oftast hamnar i konflikt med 

andra barn i barngruppen. Det kan handla om att de vill vara duktiga och inte tänja 

på gränserna. Oftast tänker de barnen mycket på vad som är rätt och fel och de har 

ingen ambition till att leka: 

Oftast blir det konflikter runt detta barn när den försöker att vara med i en leksituation. Och det 

kan även vara så att barnet har svårt att hålla fast i en leksituation och oftast beror det då på att 

barnet har svårt för att leka ihop med andra barn (Pedagog C). 

Här lyfter pedagogen det som står i bakgrunden, att barn med leksvårigheter kan 

hamna i konflikt med andra barn då de kanske kan ha svårt för att läsa av 

leksignalerna från de andra barnen. Men det skulle även kunna vara för att de inte vet 

hur de ska hantera olika leksituationer som kan uppstå med andra barn.  

Pedagogerna tog även upp att barn med leksvårigheter också kan komma att leka 

ensamma, att de hamnar utanför andra leksituationer för att de har svårt för att ta 

kontakt och för att ta sig in i leken för att de inte kan hantera lekreglerna. Men som 

en pedagog sa, det är olika från barn till barn då alla barn är olika och fungerar på 

olika sätt: 

Att barnen oftast är ensamma och drar sig undan, att de leker själva eller bara är ensamma och inte 

leker. De har även svårt för att ta kontakt med andra barn för att de inte kan hantera lekreglerna 

som finns och för att de inte vet hur man gör när man tar kontakt med andra barn (Pedagog E). 

Här kan det vara extra viktigt som pedagog att visa barnen hur de kan leka och på ett 

tryggt sätt kanske försöka få in barnen i en annan leksituation. Pedagoger säger här 

att barn med leksvårigheter kan i bland hamna utanför och bli ensamma. Men här 

kan det då vara extra viktigt att vara uppmärksam på vilka barn som kan ha 

leksvårigheter och inte. Som en annan pedagog sagt tidigare, alla barn är olika och 

fungerar på olika sätt. 
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Leksvårigheter kännetecknas alltså av intervjupersonerna som situationer där ett barn 

hamnar i konflikt med andra barn. Problemet beskrivs ligga hos individen, 

exempelvis att barnet inte vill vara socialt, har svårt att knyta sociala kontakter eller 

förstå lekens villkor. Pedagogerna menar då att det även kan bli svårt att bygga en 

trygghet hos barnen. Alla barn har sina egna personligheter med sina egna behov. 

 

5.2 Vilka arbetssätt pedagogerna använder bland 
barn med leksvårigheter 
 

I detta avsnitt redogör jag för vilka arbetssätt pedagogerna använder vid situationer 

där leksvårigheter uppstår bland barnen. Därefter redogör jag även för vilka 

arbetssätt pedagogerna använder när de ska forma den pedagogiska miljön utifrån 

barnens behov.  

 

5.2.1 Pedagogers delaktighet och närvaro i leken skapar 
trygghet 
 

Det framgår av intervjuerna att det är viktigt som pedagog att vara både delaktig och 

närvarande i leken. Är man som pedagog närvarande i leken kan barnen lättare söka 

hjälp vid motgångar som de stöter på: 

Att vara tillgänglig som pedagog, att man som pedagog är närvarande och att man alltid finns där. 

Men att man även som pedagog gör det tydligt för barnen att de kan söka hjälp och stöd hos oss 

pedagoger och att vi alltid finns där för att stötta och hjälpa dem vid motgångar i leken (Pedagog 

B). 

Två pedagoger tog även upp att det är viktigt att gå in i leken tillsammans med 

barnen för att starta leken på ett sätt som känns bra för både barnen och pedagogerna. 

Det inger en trygghet hos barnen. De lyfte även att man som pedagog kan starta en 

annan aktivitet med ett eller flera barn som inte leker och är ensamma för att locka in 

andra barn: 

Det hänger mycket på oss vuxna. Att man som pedagog är delaktig och närvarande. Är det ett barn 

som inte är med och leker och istället leker själv eller är ensam kan man som pedagog ta det barnet 

åt sidan för att starta en annan lek eller för att spela ett spel. Genom denna metod kan man komma 

att locka andra barn till att delta i den nya leken då det oftast är mer spännande när en pedagog är 

delaktig i leken. När man som pedagog sedan ser att leken fungerar kan man på ett smidigt sätt 

försöka dra sig ur leken för att se hur leken faller då (Pedagog E).  

Pedagogernas närvaro är alltså här en betydelsefull och viktig del för barnen. Som 

pedagog bör man vara både delaktig och närvarande för att på ett tryggt sätt locka 

barnen till lek, antingen tillsammans med de andra barnen eller vid sidan om. 

En annan pedagog betonade vikten av att stärka de sidor som fungerar hos barnen för 

att de ska kunna bygga upp ett bra självförtroende hos dem. Det är även viktigt som 

pedagog att man visar barnen att pedagogerna arbetar för barnen och inte mot 

barnen: 

Det viktigaste är att man som pedagog visar att barn och vuxna är på samma sida, att man som 

pedagog vill barnen väl oavsett om de har leksvårigheter eller inte. Det är även viktigt att stärka 

barnens sidor som fungerar för att sedan bygga upp ett bra självförtroende hos barnen och skapa 
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en trygghet och självbild hos dem (Pedagog D).  

 

Genom att pedagogen är delaktig och närvarande i leken anser intervjupersonerna att 

de ger barnen tillfällen till att söka stöd och hjälp när de stöter på motgångar i olika 

leksituationer. Finns det barn som hamnar utanför eller som har svårt för att starta en 

lekaktivitet så hävdar pedagogerna att delaktighet är ett viktigt verktyg för att hjälpa 

barnen in i leken. Vilken metod som kan användas beror helt och hållet på barnens 

behov. Intervjupersonerna ser att de har en viktig och bidragande roll även i barnens 

lek och det är som Knutsdotter Olofsson (2003) skriver, det är pedagogerna som har 

ansvaret om barnen leker, hur de leker och vad de leker.  

 

5.2.2 Hur pedagogerna arbetar för att i miljön stimulera 
lek 
 

Pedagogerna som jag intervjuade var överens om att den pedagogiska miljön är 

mycket viktig för barnens lekförmåga och fantasi. I den pedagogiska miljön ska 

barnen erbjudas mötesplatser där de kan mötas för att leka, både rollekar och andra 

lekar.  

En pedagog beskrev vikten av att tänka på hur man som pedagog möblerar i den 

pedagogiska miljön. Att man skapar rum i rummen som ger barnen möjlighet till att 

slå ihop flera lekar men som även ger barnen en möjlighet till att leka i en lugn miljö 

utan avbrott från omgivningen: 

Miljön har en stor betydelse för barnen och deras lekförmåga. Som pedagog ska man tänka på hur 

man möblerar i verksamheten och att man skapar mötesplatser där barnen får olika möjligheter till 

att mötas för att starta en eller flera lekar (Pedagog A). 

Även andra pedagoger påtalar att som pedagog ska man tänka på miljöns utformning 

för att den har en stor betydelse för barnens lekförmåga. Det är också viktigt att man 

som pedagog utformar den pedagogiska miljön för att ge barnen en möjlighet till 

stimulans och lek där de kan utveckla sin fantasi och identitet. En pedagog tog upp 

vikten av ofärdigt material: 

Som pedagog måste man försöka tänka på hur man utformar miljön då miljön har en stor betydelse 

när det kommer till utveckling av fantasi, identitet men även att den stimulerar barnen till lek. 

Även leksakerna har en stor påverkan på barnens lek. Men jag tror att ofärdigt material kan skapa 

mer lek hos barnen till skillnad mot vad färdiga leksaker gör. Miljön är den tredje pedagogen 

(Pedagog E). 

Pedagogen anser att om barnen skulle få använda, skapa och leka mer med ett 

ofärdigt material, skulle deras fantasi få tillfälle att stimuleras på ett annat sätt än 

med ett färdigt material. Exempelvis är färdigt material redan skapat och konstruerat 

och har ett syfte och mål, medan ofärdigt material varken har ett syfte eller mål. 
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5.3 Pedagogernas redskap och motiveringar för 
hanterandet av leksvårigheter  

 

I detta avsnitt redogör jag hur pedagogerna uppmärksammar leksvårigheter hos barn 

och vad pedagogerna utgår från när de bedömer lekförmågan hos barnen.  

 

5.3.1 Observation är ett mycket bra och viktigt redskap 
för en pedagog 
 

Samtliga pedagoger som jag intervjuat använde sig av observation som redskap för 

att bedöma lekförmågan hos barnen och för att uppmärksamma de barn som har 

leksvårigheter: 

Vi använder oss mycket av observationer. Vi observerar barngruppen under olika lektillfällen. Vi 

är delaktiga i barngruppen och är närvarande, både inne och ute. Vi för även mycket diskussioner i 

arbetslaget. När vi observerar har vi fokus på våra ansvarsbarn för att underlätta arbetet för oss i 

arbetslaget (Pedagog E).  

När pedagogerna observerar barnen tittar de som sagt mycket på hur barnens 

förmåga till att samspela med andra barn fungerar och om de hamnar mycket i 

konflikt med andra barn. Är det så att barnen hamnar mycket i konflikt tittar 

pedagogerna på om de kan reda ut konflikterna själva eller om de behöver hjälp. De 

tittar även på hur barnen leker och om de behöver hjälp och stöttning för att komma 

in leken: 

Vi tittar mycket på samspelet och om barnet hamnar mycket i konflikt med andra barn och om de 

då kan reda ut konflikterna på egen hand eller om de behöver vår hjälp. Men framför allt så tittar 

man också på vilka barnen leker med. 

De finns barn som drar sig mer till vuxna och som inte alls vill leka med andra barn. Anledningen 

till detta kan då vara att barnen har svårt för att ta sig in i leken men även att de har svårt med de 

tre lekreglerna. Är det så att barnen har svårt för att samspela, hålla sig kvar i leken och föra den 

vidare är det viktigt att man som pedagog är närvarande (Pedagog B). 

 

Det framkommer här att observation är ett viktigt verktyg för att kunna bedöma 

lekförmågan hos barnen och för att kunna uppmärksamma barn med leksvårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

5.4 Sammanfattning och analys 

 

Det intervjupersonerna främst tittar på när de bedömer barnens lekförmåga är som 

sagt samspelet. Samspelet är en viktig aspekt som måste fungera om barnen ska 

kunna leka med varandra. Enligt Edenhammar och Wahlund (2002) måste det ske ett 

samspel mellan barnen för att leken ska kunna utvecklas, bli allsidig och varierad. 

Men, som författarna även lyfter, ett samspel måste även kunna ske mellan barn och 

vuxna lika mycket som det måste kunna ske mellan barnen.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (1991) flätas samspel samman i de tre lekreglerna 

ömsesidighet, turtagande och samförstånd. Intervjupersonerna visar också i sitt tal 

om arbetssätt att samspel hänger ihop med de tre lekreglerna. Barnet måste utveckla 

lekreglerna för att komma vidare i sin sociala och kommunikativa utveckling. Detta 

kan med Vygotskijs (2003) begrepp beskrivas som att de sociala lekreglerna utgör 

innehållet i den proximala utvecklingszonen för barn med leksvårigheter. Jag kan här 

koppla samman min tolkning med teorin som Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003) och Hwang och Nilsson (2003) skriver om. Att barn lär i samspel 

med andra barn i leken och att de dessutom ger varandra kunskap när de leker. Leken 

är viktig för barnen och i den viktiga leken sker det ett lärande mellan dem. För att 

barnen ska kunna utveckla ett lärande i den sociala leken är det som Knutsdotter 

Olofsson (2003) skriver viktigt att harmonin bevaras. Men för att barnen ska kunna 

bevara harmonin i leken måste de kunna hålla sig till de tre lekreglerna. Dessutom 

hjälper de tre lekreglerna enligt författaren barnen att samarbeta och umgås med 

andra barn. Barn med leksvårigheter måste alltså kunna samarbeta för att kunna 

bevara harmonin i leken och dessutom hantera de tre lekreglerna. 

Det framkommer även av intervjupersonerna att pedagogernas roll och närvaro är 

viktig i barnens lek. Detta för att kunna ge barnen den hjälp och det stöd som de 

behöver vid motgångar som de stöter på. Här stärker intervjupersonerna och min 

tolkning det som Hyvonen (2008) lyfter i sin teori, att det är pedagogerna som har en 

betydelsefull roll hos barnen. Det är enligt författaren pedagogernas ansvar att leken 

fungerar. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om forskning om leken som gjorts. 

Den visar att det är just pedagogernas ansvar att se om barnen leker, hur de leker och 

även vad de leker. Vidare, för att kunna se olika leksituationer mellan barn måste 

observationer användas som just intervjupersonerna beskriver som ett viktigt verktyg 

i förskolan. 
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionsavsnittet kommer det väsentliga ur resultatdelen att diskuteras. 

Resultatet kommer då att ställas i relation till studiens syfte, litteratur och tidigare 

forskning. Jag kommer även att föra en kritisk diskussion kring valet av metod och 

avslutar kapitlet med min slutsats. 

 

Syftet med denna studie är att jag vill visa hur pedagoger uppfattar ”leksvårigheter” 

bland barn, vad det är som enligt pedagogernas skapar leksvårigheter. Dessutom är 

syftet att undersöka vilka redskap pedagogerna använder för att uppmärksamma de 

barn som har leksvårigheter samt hur de motiverar dessa redskap. Slutligen, har jag 

studerat hur de arbetar för att motverka situationer som bidrar till leksvårigheter. 

 

6.1 Pedagogens roll 

 

Med utgångspunkt från både bakgrund och intervjuer med pedagoger visar mitt 

resultat att pedagogernas delaktighet, stöd och närvaro är mycket viktiga faktorer och 

de är alla nödvändiga för att kunna stötta och hjälpa de barn med leksvårigheter.  

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att man som pedagog har ett ansvar att 

stimulera, välkomna och utveckla varje barns lekförmåga. Lekförmågan hos barnen 

kommer enligt författaren att dö ut om den inte får den stimulans och näring som den 

behöver. Enligt de intervjuade pedagogerna är det då viktigt att vara både delaktig, 

närvarande och stöttande i barnens lek. De menar precis det som Harvard (2009) 

belyser, att det är pedagogerna som är barnens potentiella förebilder med en stor 

betydelse för barnen något som även Knutsdotter Olofsson (2003) belyser. I rollen 

som förebild är det enligt Knutsdotter Olofsson (2003) viktigt att man som pedagog 

visar barnen på ett tydligt sätt hur man gör när man leker och samspelar med andra 

barn. Enligt författaren kan barnen då tillsammans med pedagogerna och deras stöd 

utveckla leken vidare och de kan även utveckla sin trygghet och dessutom sin 

lekförmåga. Mitt resultat går här hand i hand med min teori, det sociokulturella 

perspektivet. Dysthe (2003) menar att barn lär i samspel med andra individer, både 

barn och vuxna. Barnen får även här chansen till att hantera den proximala 

utvecklingszonen då de får vägledning i leken av en vuxen som är kompetent.  

En intressant aspekt som framkom i resultatet är att de intervjuade pedagogerna är 

överens om att det är viktigt som pedagog att gå in i leken tillsammans med barnen 

som har leksvårigheter. Detta för att starta leken på ett sätt som känns bra och tryggt 

för barnen. De menar precis det som även Knutsdotter Olofsson (2003) belyser. Att 

man som pedagog har ett ansvar att visa barnen hur man leker och förklara för 

barnen vad leken går ut på. Detta kan analyseras utifrån Vygotskijs teori som Hwang 

och Nilsson (2003) skriver om. Vygotskij markerade leken som en process som sker 

socialt. Enligt författarna frigör leken barnen från nuet. För att man som barn ska 

kunna hantera denna process krävs det enligt Vygotskij en viss intellektuell 

kompetens. Att barnen kan skilja på fantasi och verklighet. I min studie visar 

förskollärarna att de är medvetna om att de, med Vygotskij, måste bidra till den 

sociala leken och dess krav, för bästa utveckling hos barn med leksvårigheter. 
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Resultatet och bakgrunden i min studie framhäver även miljöns betydelse och 

lekmaterialet som finns i den, det tredje rummet. Den pedagogiska miljön har enligt 

de intervjuade pedagogerna en stor och betydelsefull roll för barnen och deras 

lekförmåga. Enligt pedagogerna ska miljön stimulera, utveckla och inspirera barnen 

till lek. Även Knutsdotter Olofsson (1987) tar upp att det är den pedagogiska miljön 

som är betydelsefull för barnen och deras lekförmåga. Författaren menar att det är 

den inställning som pedagoger har till den pedagogiska miljön och materialet i 

förskolan som har en stor betydelse och påverkan på barnen och deras lekförmåga. 

De intervjuade pedagogerna belyser vikten av att utforma den pedagogiska miljön 

för att kunna ge barnen en möjlighet till stimulans och lek där de kan utveckla det 

som Hwang och Nilsson (2003) skriver om: Att barnen får utveckla och träna på 

regeltillämpning, verklighetsuppfattning och på det sociala. De får även träna på att 

utveckla sin fantasi och identitet tillsammans med sina kamrater. 

 

6.2 Observation, ett viktigt verktyg 

 

Resultatet och bakgrunden i min studie visar att observation är ett viktigt och vanligt 

verktyg för pedagoger att använda för att uppmärksamma barn med leksvårigheter. 

I studiens resultat framkommer det att man som pedagog bör observera barngruppen 

regelbundet och dagligen för att på ett enkelt sätt kunna hjälpa barn med 

leksvårigheter. De intervjuade pedagogerna belyser vikten av att observera 

barngruppen under flera olika tillfällen i leken. Detta för att på ett tryggt och enkelt 

sätt uppmärksamma barn med leksvårigheter. Men även för att se hur leken fungerar. 

Även Åm (1986) och Granberg (2003) belyser vikten av att regelbundna 

observationer. Genomför man enligt författarna regelbundna observationer kan barn 

med leksvårigheter uppmärksammas då barnens lekförmåga synliggörs. Författarna 

menar även att det kan bli lättare som pedagog att se vad som sker i samspelet mellan 

barnen genom att observera dem. Att barnen tillägnar sig kunskap i samspel med 

andra individer genom leken är dessutom något som Vygotskij ser som ett syfte med 

leken. 

Här går teori hand i hand med min studies resultat. Resultatet i min studie visar att 

det är vanligt som pedagog att observera just barnens förmåga att samspela med 

andra barn. Enligt de intervjuade pedagogerna är det de sociala samspelet som barn 

med leksvårigheter kan ha svårt att hantera. Pedagogerna beskriver att det är det 

sociala samspelet som de observerar när de vill uppmärksamma barn med 

leksvårigheter. För barn med leksvårigheter hamnar mycket i konflikter med andra 

barn enligt Knutsdotter Olofsson (2003) och de intervjuade pedagogerna. Detta då de 

inte kan hantera de sociala lekreglerna, turtagning, samförstånd och ömsesidighet. 

Det är just det här de intervjuade pedagogerna observerar för att uppmärksamma 

barn med leksvårigheter.  

 

 

 

 



26 

 

6.3 Vad som kännetecknar barn med leksvårigheter 

 

I min studie återkommer man till att barn med leksvårigheter oftast hamnar i konflikt 

med andra barn. Med utgångspunkt från både bakgrund och resultat visar det sig att 

barn med leksvårigheter oftast hamnar i konflikt. 

Att barn med leksvårigheter oftast hamnar i konflikt och leker ensamma är något 

som de intervjuade pedagogerna är överens om. De menar att anledningen till detta 

kan vara att de har svårt för att samspela med andra barn och att de har svårt för att ta 

sig in i leken för att de inte vet hur de ska göra. Barnen kan då behöva extra stöd för 

att hantera den proximala utvecklingszonen som Vygotskij skriver om i sin teori. För 

att barnen ska kunna hantera den proximala utvecklingszonen behöver de enligt 

Lundgren, Säljö och Liberg (2014) hjälp och stöd från en vuxen eller ett barn som är 

mer kompetent. 

De intervjuade pedagogerna är även överens om en annan anledning som kan vara 

orsaken till att barn med leksvårigheter hamnar i konflikt. Det är att barnen kan ha 

svårt för att hantera de tre lekreglerna som Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om, 

turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) finns 

det barn i nästan varje barngrupp som har svårt för att leka eller som leker ensamma 

för att de har svårt att ta sig in i leken. Även författaren menar att en av 

anledningarna kan vara att barnen inte lärt sig de tre sociala lekreglerna som även de 

intervjuade pedagogerna nämnde. 

En annan viktig aspekt som uppmärksammas i resultatet är att det enligt pedagogerna 

är viktigt att vara delaktig, närvarande och att delta i barnens lek. De menar att 

barnen uppskattar att man som pedagog deltar i olika leksituationer för att få stöd och 

hjälp i leken. Pedagogerna anser att deras närvaro i leken gör leken lite mer 

spännande och att barnen även kan få mer utmaningar att ta sig an när de leker. Här 

vill jag koppla ihop resultatet från pedagogerna med min teoribakgrund. För enligt 

Vygotskij ska barnen få en möjlighet i leken, att känna av att de kan klara av olika 

utmaningar som de stöter på.  

 

6.4 Metoddiskussion 
 

Studiens forskning genomfördes genom kvalitativa intervjuer. När kvalitativa 

intervjuer används får de intervjuade pedagogerna ta del av åsikterna som 

respondenterna har och de får även en tanke kring det eventuella problemområdet. 

Använder man kvalitativ intervju är det endast respondenternas version som visas. 

Jag valde kvalitativ intervju för att få en djupare insikt i hur pedagoger arbetar för att 

hjälpa och stötta barn med leksvårigheter och hur man som pedagog kan 

uppmärksamma de barnen. 

Troligtvis hade resultatet blivit annorlunda om observation använts som 

forskningsmetod istället. Hade jag observerat barn och pedagoger hade jag fått en 

mer tydlig bild och uppfattning om vilka signaler barnen sänder ut till omgivningen 

och jag hade även fått en bild av hur pedagogerna arbetar för att uppmärksamma och 

stötta dessa barn.  
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6.5 Slutsats och Pedagogiska implikationer 

 

Syftet med studien var att få kunskap om pedagogers erfarenheter av leksvårigheter 

bland barn och hur man uppmärksammar dessa barn. Syftet var även att undersöka 

vilka redskap som används av pedagoger för att uppmärksamma leksvårigheter i 

barngruppen. 

I studien framkommer det att observation är ett stort och viktigt verktyg i förskolan 

för att kunna uppmärksamma barn med leksvårigheter. För att man ska kunna 

observera barngruppen är det då viktigt som pedagog att vara närvarande och 

delaktig i barnens lek, vilket studien tydligt visar i resultatet. Det framkommer även, 

att barn med leksvårigheter oftast hamnar i konflikt med andra barn och då är det 

enligt resultatet viktigt som pedagog att vara delaktig och närvarande för att kunna 

ge barnen både hjälp och stöd vid behov. Studien visar även att det är även viktigt att 

den pedagogiska miljön är formad efter barnens behov för att skapa en trygghet för 

barnen. Detta då barnen ska kunna utveckla och stimulera sin lekförmåga efter 

behov. 

Studien kan komma att främja andra pedagogers arbetssätt i förskolan, då den kan 

komma att ge nya perspektiv på hur viktig leken är och att leken stimulerar och 

utvecklar barnen inom många olika områden. Den genomförda studien kan även 

komma att skapa nya resonemang om lekens betydelse och utveckling i förskolans 

verksamhet.  

 

Som pedagog kan det här vara viktigt att tänka på att skapa möjligheter till lek för 

barnen för att på det sättet kunna stimulera och utveckla deras olika behov. Det är 

även viktigt att som pedagog tydligt visa barnen att man är där för att de ska kunna 

söka hjälp och stöd vid olika motgångar som de stöter på i de olika leksituationerna. 

Det kan även vara bra att tänka på att alltid ha med sig observationsverktyg, så som 

papper och penna för att på ett enkelt och snabbt sätt kunna observera barngruppen. 

Genom att göra snabba observationer kan man som pedagog kanske uppmärksamma 

barn med leksvårigheter och då i sin tur erbjuda dem den hjälp eller det stöd som de 

behöver.  

Något som man som pedagog även kan tänka på är att försöka låta barnen leka så 

mycket som det bara går då leken kan vara ett bra verktyg för alla barn. 
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Vad som kännetecknar situationer av leksvårigheter 

1. Vad utgår ni ifrån när ni bedömer lekförmågan hos barnen? 

2. Hur lägger ni märke till barn som har leksvårigheter? Och vad kännetecknar 

de barn som har svårigheter med leken? 

Vilka arbetssätt pedagogerna använder bland barn med leksvårigheter 

1. Om det finns barn i barngruppen som har svårigheter med leken hur arbetar 

ni då?  

- Är det en eller flera av de tre sociala lekreglerna som barnet har svårigheter 

med?  

- I så fall vilken eller vilka av dem är det, ömsesidighet, samförstånd eller 

turtagande? 

2. För att få in barnet i leken hur arbetar ni då? 

3. Hur arbetar ni för att skapa tillfällen till lek i verksamheten? 

4. Följer ni upp barnet med leksvårigheter?  

- Hur och hur ofta? 

Pedagogernas redskap och motiveringar för hanterandet av leksvårigheter 

5. Har ni några åtgärder?  

- Vilka är de åtgärderna? 

6. Om behovet finns söker ni hjälp för detta barn utifrån?  

- Hur och när? 

 

 

 

 

 


