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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur pedagoger beskriver möjligheter och hinder 

med användningen av interaktionsfärdighetsprogrammet Play Time Social Time (PTST) i svensk 

förskoleverksamhet samt att undersöka hur de upplever att programmet kan främja en inkluderande 

verksamhet genom arrangerade lekstunder. Fem intervjusamtal har genomförts med två pedagoger 

som är verksamma på en förskola i Stor-Stockholm. På förskolan genomfördes även en observation 

under en arrangerad lekstund. Datainsamlingen analyserades kvalitativt och förslag på hur programmet 

kan anpassas till svensk förskoleverksamhet synliggjordes. Det framkom att de arrangerade 

lekstunderna bidrog till att samspel uppstod mellan barn som i vanliga fall inte interagerar med 

varandra samt lockade till lek hos alla barn, men framförallt hos barn som var i behov av särskilt stöd. 

Studien visar även att arrangerade lekstunder upplevs underlätta för pedagoger i skapandet av en 

inkluderande verksamhet. Avslutningsvis diskuteras hur pedagoger kan förhålla sig till barnet och 

lärmiljön och hur PTST kan anpassas till svensk förskoleverksamhet utifrån ett barnperspektiv. Vidare 

diskuteras vilka förutsättningar pedagogerna behöver för att skapa meningsfulla situationer där barnen 

kan interagera och inkluderas, samt hur specialpedagogen kan bidra med sin kompetens i detta arbete.  

Nyckelord  

förskolan, sociala färdigheter, lek, samspel, barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik, Play Time 

Social Time.  
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Abstract 
The aim of this study was to investigate how two preschool teachers describes possible applications 

and difficulties that might arise when using the interaction program Play Time Social Time (PTST) in 

a Swedish preschool. The aim was also to investigate how the playtime activities suggested by PTST 

that the teachers arranged in their preschool were evaluated by the teachers and if they were viewed as 

beneficial in promoting inclusion and participation in interactions among the children. 

 

Five interviewa with two preschool teachers were conducted who are operating in a preschool in 

Stockholm, and one observation has been conducted during one arranged playtime. The data collection 

was analysed qualitatively and gave indications about how PTST can be adapted into Swedish 

preschool.  

 

According to the teachers the arranged playtimes facilitated interaction between children that usually 

did not interact, as well as they attracted to play for every child, but mostly those children who were in 

need of special support. The teachers experienced that arranging playtimes contributed to the 

pursuit of inclusive education. The preschool teachers beliefs about children's learning and the role of 

the environment in preschool are also discussed and how PTST could be adapted and used into 

Swedish preschools. 

 

The paper discusses how the preschool teachers may create situations so that children interact and 

participate in an inclusive learning environment and also how special pedagogues  may support these 

processes. 

 

Key Words 

preschool, social skills, play, interaction, children in need of special support, special pedagogue, Play 

Time Social Time.  

 

 



 

 

Förord 

Under hela arbetets gång har författarna samarbetat tätt och har båda varit lika delaktiga i hela 

processen. Alla intervjuer och observationer har genomförts tillsammans. Transkriberingar, sökande 

av information och författande av text har delvis skett var för sig men detta utesluter inte det samarbete 

som hela arbetet har präglats av då varje text har bearbetats och slutgiltigt formulerats tillsammans. 

Vid varje tillfälle när något nytt har tillförts i arbetet har detta gjorts i samråd mellan författarna. Det 

täta samarbetet har möjliggjorts genom en gemensam digital plattform som har brukats för skrivandet 

och genom regelbundna träffar och samtal. Vi vill tacka de informanter som har tagit sig tid att delge 

sina kunskaper och erfarenheter till oss under arbetets gång samt alla barn på den avdelning där 

observationen genomfördes. Vi vill tacka våra familjer som har ställt upp och skapat utrymme för 

skrivning av uppsatsen mitt i förkylningstider och julstök. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare 

Eva Siljehag som har väglett oss genom processen.  

Monique Häggebrink och Karin Müller Nyman 

Stockholm, december 2016. 
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Inledning 

Nästan 95 procent av alla barn mellan tre och fem år är idag inskrivna i svensk förskola (Skolverket, 

2013). Av de barn som går i förskolan så är två till fem procent i behov av särskilt stöd men 

förskolepersonal menar att 14–17 procent av barnen befinner sig i en gråzon, det vill säga att de är 

odiagnostiserade men ändå i behov av särskilt stöd i någon mån (Lillvist & Granlund, 2010). I 

förskolan är leken den främsta aktiviteten där barn interagerar med varandra (Luttropp, 2011). Ett 

vanligt förekommande problem för barn i behov av särskilt stöd är att det kan uppstå svårigheter i 

samspel med andra barn. En följd av detta är att dessa barn riskerar att inte inkluderas i leksituationer 

(Skolverket, 2015). Luttropp (2011) beskriver att forskning från USA även visar att barn i behov av 

särskilt stöd samspelar mer sällan med andra barn. Hon skriver att det saknas ny forskning om 

delaktighet och inkludering på förskolor i Sverige men att äldre nationell forskning visar på samma 

resultat som i USA. Aksoy och Baran (2010) skriver att förskolan bör möjliggöra en verksamhet som 

stödjer och tränar sociala färdigheter så att barnen kan stärka sin sociala förmåga i vardagen. De 

beskriver vikten av dessa interventioner eftersom social kompetens utvecklas i förskolan i interaktion 

och kommunikation med jämnåriga kamrater och vuxna i barnens närhet. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/2016) går det att läsa att förskolan ska skapa situationer där barnen 

kan ta egna initiativ som leder till att de utvecklar sin sociala och kommunikativa kompetens. Leken 

beskrivs som en viktig del i verksamheten som leder till barns utveckling och lärande. Barn som 

befinner sig i någon slags svårighet ska få det stöd de behöver och vikten av samspel mellan både 

barn-vuxen och barn-barn betonas (Skolverket, 2016a). Aksoy och Baran (2010) skriver att 

interaktionsfärdighetsprogram som syftar till att stärka förskolebarns sociala färdigheter kan underlätta 

i utformningen av sådan verksamhet. Odom (et al., 1997) beskriver interaktionsfärdighetsprogrammet 

Play Time Social Time, Organizing Your Classroom to Build Interaction Skills (PTST) som syftar till 

att stärka förskolebarns positiva interaktioner genom arrangerade lekstunder. Dessa lekstunder är 

uppbyggda så att det barn som anses vara i behov av att stärka sina sociala färdigheter kan interagera 

med en mer ”lekkompetent” kamrat och genom detta kan få möjlighet att stärka sin sociala kompetens. 

Användningen av programmet kan leda till fler positiva interaktioner med jämnåriga kamrater samt 

främja en inkluderande verksamhet (ibid.). Programmet PTST har använts i Polen och har lett till goda 

resultat, bland annat har det bidragit till en mer inkluderande verksamhet eftersom fler positiva 

interaktioner har skett mellan barn. De barn som gynnats mest av att delta i de arrangerade 

lekstunderna var de barn som ansågs vara i behov av särskilt stöd (Szumski, Smogorzewska & 

Karwowski, 2015).  

Den här studien ämnar undersöka hur pedagoger i svensk förskoleverksamhet upplever tillämpandet 

av PTST vars syfte är att främja positiva interaktioner bland barn, samt hur de upplever möjligheten 

att skapa en inkluderande verksamhet genom arrangerade lekstunder. Studien är en delstudie i ett 

större projekt, Lek och samspel för alla barn i inkluderande förskolemiljöer, som pågår på 

Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet och leds av projektledarna Eva Siljehag 

och Mara Westling Allodi.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur några pedagoger beskriver användningen av 

interaktionsfärdighetsprogrammet Play Time Social Time i svensk förskoleverksamhet samt 

undersöka deras upplevelse om hur programmet kan främja en inkluderande verksamhet genom 

arrangerande lekstunder för alla barn och varje barn.  

 

 Vad upplever pedagogerna för möjligheter och hinder med programmet PTSTs upplägg och 

genomförande, samt vilka eventuella anpassningar beskrivs för att programmet ska kunna 

appliceras i svensk förskoleverksamhet?  

 

 Hur upplever pedagogerna att programmet PTST kan stärka alla barn och varje barns sociala 

färdigheter och framgångsrikt deltagande i positiva interaktioner, samt hur beskrivs PTSTs 

arrangerade lekstunder och dess möjlighet till att skapa en inkluderande verksamhet?  

Bakgrund  

I bakgrunden presenteras först en historisk återblick gällande specialpedagogik, synen på det särskilda 

stödet och leken inom förskolan. Efter det kommer nationella och internationella styrdokument 

behandlas och sedan följer en genomgång av det nedslag som gjorts i tidigare forskning med 

utgångspunkt i studiens syfte. Slutligen behandlas det sociokulturella perspektivet som är studiens 

teoretiska utgångspunkt.  

Historisk återblick  

Förskoleverksamheten startades på 1930-talet med stort inflytande av barnpsykologisk forskning 

(Kärrby, 2000). Influenser från den utvecklingspsykologiska vetenskapen gav konsekvensen att 

normalitetsbegreppet skapades och vetenskapliga tester användes för att definiera avvikelser som 

utvecklingsstörning samt sociala avvikelser. Samvaron i förskolan skulle göra barnen till goda 

samhällsmedborgare och barn beskrevs som sociala varelser som utvecklas bäst i gruppsamverkan. År 

1972 presenterade “Barnstugeutredningen” sitt betänkande med principer som att barnomsorgen skulle 

erbjuda särskilda åtgärder för barn som hade behov av detta (ibid.). Stödet utgick från barnets problem 

och svårighetsgrad och det uppmärksammades sällan att verksamhetens miljö skulle kunna vara en 

bidragande faktor till svårigheterna (Lutz, 2009). I “Barnstugeutredningen” introducerades begreppet 

barn med behov av särskilt stöd för första gången (ibid.). Där uppmärksammades även 

barnobservationer som metod för att förskollärare enklare skulle kunna se barnens individuella behov 

och på så sätt kunna erbjuda stimulansmöjligheter (Palla, 2011). Observationstekniken hade sitt 

ursprung i den utvecklingspsykologiska vetenskapens syn på barnen där stadier och åldersindelningar 

var av betydelse för att synliggöra barnens utvecklingsnivå (ibid.). I “Pedagogiskt program för 

förskolan” (Socialstyrelsen, 1987:3) betonades leken och dess betydelse för barns lärande och 

pedagogens roll i leken blev även framträdande. I “Barnomsorgen i socialtjänstlagen” (Socialstyrelsen, 

1995:2) omformulerades begreppet “barn med behov av stöd” till “barn i behov av stöd”. Det 
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betonades att miljön omkring ett barn har betydelse och kan vara en förklaring till barns svårigheter 

och att svårigheter inte enbart ska ses som en egenskap hos barnet utan är situationsbundet (ibid.). År 

1998 kom ”Läroplan för förskolan”, Lpfö98 som reviderades 2010 och 2016. Där beskrivs att ett av 

pedagogens uppdrag är att ge alla barn det stöd som behövs för att utvecklas så långt som möjligt samt 

att leken och samspel har betydelse för barns lärande och utveckling (Skolverket, 2016a).  

Nationella och internationella styrdokument  

I Lpfö 98/2016 (Skolverket, 2016a), beskrivs att verksamheten ska anpassas till alla barn och att barn 

ska få det stöd som behövs för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar. Specialpedagogen som yrkesroll nämns inte i förskolans läroplan men lyfts däremot i 

“Allmänna råd med kommentarer om förskolan” (Skolverket, 2016b) där det beskrivs hur 

specialpedagogen kan fungera som ett komplement till pedagoger inom förskolan i utformningen av 

det särskilda stödet. Det beskrivs vidare att i de situationer där det krävs att särskilt stöd riktas mot 

något enskilt barn ska det i möjligaste mån ske i den ordinarie verksamheten och inte exkluderat.  

 

Vidare går det att läsa i Lpfö 98/2016 (Skolverket, 2016a) att förskolan ska skapa möjligheter och 

situationer där barnen kan ta egna initiativ som leder till att de utvecklar sin sociala och 

kommunikativa kompetens. Leken beskrivs som en viktig del i verksamheten som leder till barns 

utveckling och lärande och ska därför vara en medveten del i förskolans planerade verksamhet. 

Lärandet bygger på samspel mellan barn-vuxen men även mellan barn-barn. För att öka barnens 

motivation och vilja att lära bör verksamheten organiseras utifrån barnens egna intressen och 

erfarenhetsvärld. Den fysiska miljön på förskolan beskrivs även vara av stor betydelse för barns 

utveckling och det betonas att lärande och lek kan hindras om den fysiska miljön inte ger rätt 

förutsättningar. Miljön bör kännas trygg, tillgänglig och stimulerande för att barnen ska kunna leka 

och utforska annars finns risken att barnen hämmas i sin fysiska, kognitiva och sociala utveckling. Det 

står även beskrivet i förskolans läroplan att det ska ske en uppföljning av alla barns utveckling och 

lärande. I dessa uppföljningar ska verksamheten ska stå i fokus och det ska leda till att 

arbetsprocesserna ska kunna utvecklas.     

 

Salamancadeklarationen antogs 1994 och är en internationell överenskommelse som behandlar barns 

rätt till en likvärdig utbildning oavsett förutsättningar. Deklarationen ger exempel på förslag hur 

verksamheten kan organiseras för barn i behov av särskilt stöd. Bland annat beskrivs att verksamheten 

ska tillvarata den mångfald av egenskaper och behov som finns i en barngrupp och att barn i behov av 

stöd ska få möjlighet att få undervisning och omsorg i ordinarie verksamhet som tillgodoser deras 

behov och sätter barnen i centrum (Svenska Unescorådet, 2006).  

Tidigare forskning 

Interaktionsfärdighetsprogram 

Szumski et al. (2015) har skrivit en artikel där de presenterar resultatet av användningen av 

programmet PTST i Polen. 150 förskolebarn involverades och barnen i studien beskrevs som barn med 

olika grad av funktionshinder, låga sociala färdigheter men också utan funktionshinder och normalt 

utvecklade. I artikeln beskrivs att interaktionsfärdighetsprogram som praktiserats tidigare och som 

syftar till att stärka olika sociala färdigheter har gett goda effekter. Det beskrivs vidare att barn som 

deltagit i kamratmedierade utvecklingsprogram har visats ha mer varaktiga interaktioner och mer 
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positiva kamratinteraktioner, till skillnad från de barn som deltar i direkt träning av en specifik 

färdighet. De barn som deltog i de kamratmedierande programmen visade även hög nivån av ihållande 

effekter ett år efter programmets genomförande (ibid.). Aksoy och Baran (2010) har undersökt 

resultatet av flera olika interaktionsprogram som har använts under åren 2000–2010 i ett flertal länder 

där syftet har varit att stärka förskolebarns sociala färdigheter. Programmen har bland annat utgått från 

lek och samarbeten där pedagoger har involverats på varierade sätt. Studien visat att användandet av 

dessa interaktionsprogram har resulterat till att barnens sociala färdigheter har stärkts.  

Play Time Social Time  

PTST är ett evidensbaserat interaktionsfärdighetsprogram som syftar till att stärka barns sociala 

färdigheter och är riktat mot barn i åldrarna tre till fem år. Det har utformats i USA av ett flertal 

forskare med lång erfarenhet inom specialpedagogik, psykologi och förskolepedagogik. Programmet 

utgår från sex sociala färdigheter, dela med sig, uthållighet i leken, ta initiativ till lek, förmågan att 

organisera lek/föreslå en lek, kunna delta i en lek och hjälpa andra eller be om hjälp i leken (Odom et 

al., 1997).  

 

Programupplägget består av flera olika delar där den första delen bygger på kartläggningar där 

pedagogen observerar barnen i den fria leken och fyller i ett skattningsschema där barnens sociala 

kompetens kan synliggöras (Bilaga 1). Observationerna sker vid flera tillfällen under en vecka ca. fem 

minuter åt gången, detta för att få en så rättvis skattning som möjligt. Kartläggningarna visar dels vilka 

barn som är lekkompetenta men även hur svårigheter kan uppstå för barn som är i behov av att stärka 

sina sociala färdigheter. På så sätt ger det en bild av vilken eller vilka färdigheter ett barn har behov av 

att stärka (Odom et al., 1997). 

 

Den andra delen består av arrangerade lekstunder. Dessa utgår från att barn som anses vara i behov av 

att stärka sina sociala färdigheter ska få möjlighet att leka med en mer “lekkompetent” kamrat där den 

sistnämnda kan agera god förebild i leken. På så vis kan barnen stärka sina sociala färdigheter vilket i 

längden leder till fler positiva interaktioner med jämnåriga kamrater, och en ökad inkluderande 

verksamhet, skriver Odom et al. (1997).  

 

Lekstunderna är uppdelade i två delar där den första delen har ett teoretiskt upplägg och den andra ett 

praktiskt. Under den teoretiska delen, samlingen, presenterar pedagogen en social färdighet och 

resonerar tillsammans med barnen hur den kan praktiseras i leken. Den praktiska delen består av en 

arrangerad lekstund under en begränsad tid, sex minuter, där barnen får möjlighet att praktisera det 

som framkommit under samlingen. Programmet PTST har en tydlig manual där de arrangerade lekarna 

beskrivs i detalj och där miljön och iordningsställandet av materialet spelar en betydande roll. En lek 

som exempelvis övar färdigheten “förmågan att organisera lek/föreslå en lek” är när barnen 

tillsammans ska leka och bygga med smått byggmaterial. Utifrån det som lyfts under den teoretiska 

delen uppmanas barnen att använda olika strategier för att starta leken tillsammans, exempelvis genom 

att säga namnet på sin kamrat och erbjuda den en byggkloss. Manualen innehåller även förslag på 

uppmaningar som pedagogen kan använda vid behov för att styra barnens lek mot den färdighet som 

är i fokus under lekstunden. Detta görs enbart om pedagogen observerar att fokus på färdigheten 

förloras. Proceduren kring dessa uppmaningar beskrivs utförligt i manualen, det går exempelvis att 

läsa att om barnen inte har interagerat inom 30 sekunder ska pedagogen ge barnen instruktioner genom 

att uppmana dem att dela med sig eller be om hjälp. När uppmaningar ges används alltid barnens namn 

(Odom et al., 1997).  
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Pedagogen kan anpassa materialet och upplägget av lekarna efter barnens intressen, behov och 

förmågor. Manualen finns som hjälp och inspiration men det beskrivs att den inte måste följas 

bokstavligt. Programmet belyser att det viktigaste är att färdigheterna lyfts och att lekar sker i någon 

form. PTSTs genomförande bygger på 100 lektioner indelade i ett flertal faser och lektionerna 

rekommenderas att genomföras dagligen (Odom et al., 1997).  

Implementering av PTST i Polen  

Szumski et al. (2015) skriver att användningen av PTST i Polen har visat en positiv effekt på både kort 

och lång sikt för alla barn som deltog i de arrangerade lekstunderna. Utifrån kartläggningarna som 

genomfördes vid tre tillfällen under programmets användning så framkom en tydlig trend av att 

resultaten blev bättre ju senare i processen kartläggningarna gjordes. Det visades att det gav en större 

effekt hos gruppen barn som var i behov av särskilt stöd, men även att de lekkompetenta barnen drog 

fördel av deltagandet i programmet. Användningen av programmet har lett till att alla barn i 

verksamheten enklare har kunnat interagera med varandra på ett positivt sätt och det har skapat 

möjlighet till ökad inkludering i barngruppen.  

 

I Polen har programmet PTST rekommenderats i förskolans verksamhet då det framkommit att det är 

ett fungerande verktyg som går att introducera bland mycket små barn. De lekar som presenterades 

och ingick i programmet tilltalade och engagerade barnen. Även andra barn som inte deltog i 

programmet visade ett stort intresse för lekarna. Szumski et al. (2015) skriver att upplägget fungerade 

bra i polska förskolor trots att det i verksamheten sällan organiseras arrangerade lekstunder. 

Lek för alla barn och varje barn 

Luttropp (2011) har skrivit en lic. avhandling där hon beskriver två studier med fokus på förskolebarns 

samspel. Hon har undersökt hur situationen ser ut för barn med utvecklingsstörning i svensk förskola 

med fokus på delaktighet och samspel. I studien observerades 10 barn med och 10 barn utan 

utvecklingsstörning i både strukturerade och ostrukturerade leksituationer. I hennes studie 

framkommer det att barn med utvecklingsstörning visar större delaktighet i de strukturerade 

lekstunderna och var mindre socialt aktiva i de ostrukturerade lekaktiviteterna jämfört med barn utan 

utvecklingsstörning.  

 

Guralnick och Groom (1987) har studerat lek och samspel i barngrupper, där barn med varierande 

sociala färdigheter parades ihop med normalutvecklade barn. Grupperna bestod av åtta barn i varje 

grupp. Barnen fick under en fyraveckorsperiod leka tillsammans, under två timmar varje dag. 

Lekstunderna filmades och resultatet visade att den sociala kompetensen och samspelet ökade för alla 

barn som deltog. Det visade sig även att barn i behov av särskilt stöd fick större möjlighet till 

utveckling när de samspelade med mer lekkompetenta barn. Sheridan, Pramling Samuelsson och 

Johansson (2009) beskriver en tvärsnittsstudie som behandlar barns lärande i förskolemiljö. I studien 

har pedagoger i 38 förskolor medverkat och cirka 230 barn samt barnens vårdnadshavare. Via olika 

metodologiska angreppssätt, exempelvis observationer och enkäter, har bland annat pedagogers 

attityder till barns lärande och agerande inom fyra områden däribland samspel undersökts. I resultatet 

framkom det att det är i samspel med andra barn som barn lär sig hur de ska agera och vara både i 

relation till sig själv och andra. I studien lyfts även att det i samspelet skapas överenskommelser om ett 

gemensamt agerande, att barn vill efterlikna de kamrater som anses vara bra lekkamrater och att goda 

lekkamrater har ett stort inflytande vilket kan leda till att andra barn motiveras att ta efter deras 

ageranden. Engdahl (2011) har i sin avhandling observerat hur 15 förskolebarn interagerar och 

kommunicerar med varandra i fria lekstunder och i resultatet framkommer att barn främst interagerar 
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med varandra genom leken. Hon belyser vidare att det är i förskoleåldern som den sociala 

kompetensen utvecklas. Aksoy och Baran (2010) belyser i deras artikel att det krävs social kompetens 

för att skapa sociala relationer och behålla dem samt att relationer skapas i samspel med jämnåriga 

kamrater i barnens närhet.  

Pedagogers betydelse i barns lek  

Graham och Harwood (2011) har genomfört en fallstudie på två skolor som lyckats skapa positiva 

förutsättningar för sociala interaktioner och inkludering. I deras studie framkommer det i likhet med 

Aksoy och Baran (2010) och Luttropp (2011) att pedagoger genom ett aktivt deltagande och genom att 

vara goda förebilder, kan möjliggöra en verksamhet som stödjer och tränar sociala färdigheter så att 

barnen kan stärka sin sociala kompetens och interaktion i vardagen. Sheridan et al. (2009) påvisar även 

att aktiva pedagoger har betydelse för barnens samspel och hur leken utvecklas och de menar att vuxna 

som finns nära tillhands påverkar barns utveckling positivt. I deras tvärsnittsstudie framkom det att 

vissa pedagoger menar att barn förutsätts att lära sig spontant i leken utan vuxnas involvering och att 

dessa pedagoger visar ett motstånd i att gå in och styra i leken då leken anses vara något som tillhör 

barnens egen värld och att barn ska få vara barn utan att styras.  

 

Dock menar Skogman (2004) som har skrivit en avhandling där hon med hjälp av deltagande 

observationer har undersökt olika förskoleverksamheter för funktionshindrade barn och hur 

inkluderingen kan se ut för dem att barn i behov av särskilt stöd kan behöva pedagogernas aktiva 

insatser i leksituationer för att interaktion ska möjliggöras. Hon beskriver att en aktiv insats kan vara 

att pedagogerna gör eventuella anpassningar i leken utefter barnens behov, hon skriver även att ett 

passivt förhållningssätt bland pedagoger kan leda till ensamlek för barn i behov av särskilt stöd. Även 

Barton (2016) beskriver att leken är ett bra tillfälle där pedagogerna kan delta aktivt genom att ge barn 

uppmaningar som kan ge dem förutsättningar och verktyg för att kunna delta framgångsrikt i leken. 

Genom att observera barnen i leken kan pedagogen anpassa uppmaningarna efter varje barns behov. 

Likaså framhäver Engdahl (2011) att pedagogers förhållningssätt är avgörande för hur leken kan bli 

meningsfull för alla barn då det är pedagogerna som sätter ramarna och atmosfären i barngruppen.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har skrivit en monografi där de beskriver ett projekt där 

intervjuer och observationer av barn och pedagoger inom bland annat förskolan har genomförts under 

ett läsår. Fokus har legat på vardagligt arbete med lek och lärande. De betonar att pedagogers 

inställning till samspel påverkar hur samspelet utvecklas i barngruppen. Vidare menar de att om 

samspel mellan barn ska bli så givande som möjligt krävs det att vuxna även är aktiva i leken och 

skapar situationer där alla barn kan få möjlighet att delta. Detta bekräftas även av Luttropp (2011) som 

menar att om pedagoger på ett medvetet sätt arbetar med att barnen interagerar så leder det i sin tur till 

att barnen mer regelbundet samspelar med vänner och på så sätt blir mer delaktiga och inkluderade i 

förskolans aktiviteter. Hon lyfter även att den vuxna ska backa när samspelet fungerar mellan barnen i 

syfte att locka barnen till fortsatt egna initiativ i leken. Dock belyser hon att den vuxna alltid ska 

finnas till hands vid behov.  

Den fysiska miljöns betydelse för lek 

Engdahl (2011) beskriver i sin avhandling hur barnen inspireras till lek av sina kamrater men även av 

den fysiska miljön runt omkring dem som exempelvis av leksaker, redskap och möbler. Detta belyser 

även Johansson och Pramling Samuelsson (2006) i sin monografi och betonar att miljön är av stor 

betydelse för barns kreativitet och att pedagogens roll är viktig när det gäller att arrangera miljöer som 

inspirerar till lek, vilket i sin tur skapar situationer där barn kan samspela. Skogman (2004) belyser att 
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pedagoger i förskolan behöver ha en större medvetenhet om hur kontextuella och strukturella villkor 

har betydelse för barns lek och lärande. Hon menar vidare att allt för stora lekrum med mycket 

leksaker kan upplevas förvirrande för vissa barn. Att skapa meningsfulla lek- och lärsituationer i 

barnens vardag på förskolan kräver ofta att pedagogerna lyssnar in barnen och fångar deras lekar och 

idéer. Pedagogerna bör utifrån barnens intressen samla dem kring en aktivitet där alla kan känna sig 

delaktiga. Skogman skriver vidare att sådana meningsfulla situationer kan skapas rumsligt på ett 

avgränsat område exempelvis runt ett bord eller på en matta på golvet. Hon betonar dock att det inte 

enbart är de förutsättningar som rör det rumsliga och föremålsmässiga som påverkar om situationen 

ska bli meningsfull för barnen utan för att om detta ska bli möjligt krävs även pedagogernas stödjande 

interventioner.  

Inkludering 

Lundqvist (2016) har skrivit en avhandling vars syfte var att analysera olika “utbildningsvägar” för 

barn i förskolan upp till klass ett, den innefattar både barn i och utan behov av särskilt stöd. I 

Lundqvists avhandling och även i Graham och Harwoods (2011) artikel har det i resultatet 

framkommit att inkludering är betydande för barnens sociala utveckling och lärande, samt att 

inkludering bör ske i den ordinarie verksamheten eftersom det ökar känslan av delaktighet och 

tillhörighet i sociala sammanhang och motverkar diskriminering. Carlsson och Nilholm (2004) 

diskuterar begreppen demokrati och inkludering i en artikel och skriver att begreppet inkludering 

främst används i relation till barn som anses vara i behov av särskilt stöd. De menar att inkludering 

innebär att verksamheten ska ta sin utgångspunkt i individers olikhet och att verksamheten ska 

organiseras utifrån den mångfald av olikheter som finns. Carlsson och Nilholm (2004) och Skogman 

(2004) behandlar vikten av inkludering i syfte att skapa positiva erfarenheter av interaktioner mellan 

alla barn vilket i längden kan bidra till ett mer jämlikt förhållningssätt till individer med olika 

förutsättningar. Vidare skriver Carlsson och Nilholm (2004) att arbete med inkludering av barn i 

behov av särskilt stöd främst är ett specialpedagogiskt arbete. Dock lyfter de en svårighet som kan 

uppstå när barn har rätt till mer stöd än andra och hur stödet ska ges i en inkluderande verksamhet utan 

att barnen särskiljs.  

Observation och dokumentation 

Palla (2011) har skrivit en avhandling där hon behandlar hur pedagoger i förskolan förhåller sig till 

barn som anses ha ett beteende som oroar eller utmanar pedagogerna. Hennes diskursanalys baseras på 

“naturligt material” från 13 handledningssamtal med pedagoger, skriftlig dokumentation om 15 olika 

barn samt två intervjuer med specialpedagoger. Hon lyfter bland annat observationer av barn och 

skriver att observationer genom åren har lyfts som betydelsefulla och användbara metoder för att 

kartlägga barns utveckling samt för utarbetning av eventuellt särskilt stöd och anpassningar. 

Skolinspektionen (2011) skriver i ett PM att dokumentation kan underlätta när det finns behov av att 

sätta in särskilt stöd för något enskilt barn. Det betonas även att syftet med den insamlade 

dokumentationen är att kunna möta barnet där det befinner sig och att barnets prestationer inte ska 

bedömas. Det har dock framkommit att det inom förskolan finns en rädsla och osäkerhet kring hur 

dokumentationen av barns utveckling ska ske utan att bedöma barns prestationer (ibid.).  

Palla (2011) menar att det inom förskolan förekommer vissa individuella dokumentationsunderlag 

trots att förskolan inte har några bestämmelser kring det och att dessa dokumentationsunderlag ofta 

används av specialpedagoger vid de tillfällen där kartläggningar eller handlingsplaner kring specifika 

barn behöver utformas. Pramling Samuelsson (2010) har skrivit en artikel där hon diskuterar och 

problematiserar utvärdering av små barn. Hon menar att kartläggningar oftast sker vid en specifik 
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tidpunkt och att det enbart beskriver vad barnet kan och att det på grund av det kan bli svårt att följa 

någon process i barnets utveckling.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har utvecklat ett stödmaterial ”Värderingsverktyg för 

tillgänglig utbildning” som syftar till att förskolor ska kunna kartlägga tillgängligheten i sin 

verksamhet. Det ska fungera som en vägledning för hur handlingsplaner kan utformas för att skapa en 

bättre lärmiljö för att passa alla barns behov. Stödmaterialet har sin grund i den så kallade 

tillgänglighetsmodellen framtagen av SPSM och går ut på att lärande sker i en relationell process där 

social, pedagogisk och fysisk miljö samspelar med kunskapen om förutsättningarna för lärande. En av 

delarna i stödmaterialet bygger på att pedagoger genomför självskattningar utifrån fyra områden, 

förutsättningar för lärande, pedagogisk-, social- och fysisk miljö. SPSM beskriver att stödmaterialet 

kan säkerställa att alla barn får den utbildning de har rätt till. Genom att utgå från det som generellt 

gynnar alla barn istället för att fokusera på funktionshinder eller funktionsnedsättningar när 

verksamheten planeras kan alla barns behov tillgodoses (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016).  

Specialpedagogiska perspektiv    

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) har skrivit en forskningsrapport som 

bygger på en enkätundersökning där de har undersökt speciallärare och specialpedagogers uppfattning 

om deras yrkesroll. Enkäten har skickats ut till de ovan nämnda yrkeskategorier som tagit examen 

under 2001/2007/2008 examensordningar och 75% besvarade enkäten. I rapporten framkommer två 

olika perspektiv som ofta lyfts inom det specialpedagogiska området och som beskriver hur 

svårigheter som uppstår i pedagogiska miljöer kan förklaras och förstås. Perspektiven benämns som 

det relationella och det kategoriska perspektivet. Det relationella perspektivet innebär att barns 

svårigheter uppkommer på grund av omkringliggande faktorer i miljön och att miljön kan vara orsaken 

till svårigheterna. Det kategoriska perspektivet fokuserar däremot på individen och kopplar svårigheter 

till personen.  

 

Göransson et al. skriver att det i specialpedagogutbildningen idag råder ett relationellt perspektiv och 

det perspektivet betonas och lyfts även av verksamma specialpedagoger. Westling Allodi (2002) har 

analyserat texter skrivna av 185 skolbarn för att komma åt deras erfarenheter av skolans sätt att 

organisera särskilt stöd. Hon menar dock att det fortfarande kan observeras en traditionell beskrivning 

av barns svårigheter där bedömningar av barnens prestationer ligger i fokus medan det ägnas mindre 

resurser till att förbättra metoder och anpassa miljön.  

 

Westling Allodi (2016) har skrivit ett Working paper där specialpedagogiska riktlinjer och 

tillämpningar har analyserats och jämförts med nio internationella utbildningssystem där modeller för 

tidiga insatser och särskilt stöd identifieras. Hon menar att det idag undviks att kategorisera barn 

eftersom identifieringen och insatserna som det medför kan ses som problematiska för barnet. 

Samtidigt belyser hon att ett barns svårigheter kan förbises om det enbart fokuseras på hur kontexten 

skapar svårigheterna. Hon framhåller att pedagoger ska arbeta med att skapa förutsättningar i miljön 

kring barnet, men att barns olika behov också måste erkännas för att kunna ge adekvat stöd när barnet 

behöver det. Hon beskriver även att barn som befinner sig i den ordinarie verksamheten men som inte 

uppenbart är i behov av särskilt stöd inte får ignoreras även om svårigheterna inte är uppenbara.  

 

Carlsson och Nilholm (2004) skriver att specialpedagogiskt arbete främst handlar om att arbeta med 

inkludering av barn som anses vara i behov av särskilt stöd. Göransson et al. (2015) beskriver vidare 

att specialpedagogens arbetsuppgifter även består av att handleda och vägleda pedagoger i deras arbete 

med att anpassa och organisera barnens lärmiljö.  



9 

 

Gemensamt yrkesspråk 

Göransson et al. (2015) beskriver att specialpedagogens arbetsuppgifter bland annat består av att 

handleda och vägleda pedagoger i deras arbete med att anpassa och organisera barnens lärmiljö. 

Myndigheten för skolutveckling (2008) och Assarson (2009) betonar båda vikten av ett gemensamt 

yrkesspråk som ett verktyg för kommunikation under exempelvis handledning så att alla berörda kan 

relatera till samma saker, förstår varandra i samtal och för att samverkan ska fungera väl. Colnerud 

och Granström (2002) skriver att yrkesspråk kan handla om vilka begrepp som används men att det 

även gäller hur språket används. De skriver vidare att samarbetet kring barn i behov av särskilt stöd 

kan underlättas när ett gemensamt yrkesspråk används eftersom det då lättare går att undvika begrepp 

som exempelvis ”stökiga” barn. Mollberger Hedqvist (2006) har skrivit en avhandling där hon genom 

20 barnkonferenser med pedagoger har undersökt hur pedagogerna använder begrepp och hur de 

uttrycker och omprövar deras yrkeserfarenhet. Hon menar att verksamma pedagoger inom förskolan 

formulerar och uttrycker sig på skilda sätt inom verksamheten på grund av deras olika utbildningar 

och kunskaper och att det kan leda till hierarkier bland pedagoger. Mollberger Hedqvist betonar även 

att detta kan undvikas genom ett gemensamt yrkesspråk.  

Teoretisk utgångspunkt 

Lpfö 98/2016 (Skolverket, 2016a) belyser samspelets, den fysiska miljön och relationer barn-barn och 

vuxna-barn betydelse för utveckling och lärande. Programmet PTST syftar till att skapa samspel 

mellan barn där pedagogen vägleder barnen i interaktioner i leken i en iordningställd miljö i syfte att 

stärka barnens sociala färdigheter (Odom et al., 1997). Med det i åtanke blir den teoretiska 

utgångspunkten för den här studien det sociokulturella perspektivet som belyser vikten av samspel och 

interaktion i en social praktik för att möjliggöra lärande och där pedagogens roll ses som en viktig del i 

barnens lärandeprocesser (Askland & Sataøen, 2003). Inom det sociokulturella perspektivet betonas 

även den fysiska och den sociala miljön för barnens möjlighet till samspel och utveckling av sina 

handlingar (Gindis, 1999).   

Lek, utveckling, lärande och kommunikation 

Texter skrivna av Lev Semjonovitj Vygotskij (1869-1934) ligger som grund till det sociokulturella 

perspektivet (Askland & Sataøen, 2003). Askland och Sataøen beskriver Vygotskijs teorier och skriver 

att den individuella utvecklingen är en del av både sociala och historiska processer vilket innebär att 

en individs beteende och handling måste förstås genom att se till ett historiskt och kulturellt 

sammanhang. Barn som befinner sig i en situation där de med hjälp av vägledning från en vuxen eller 

en kompetent jämnårig kamrat kan utveckla nya färdigheter befinner sig enligt Vygotskij i en zon där 

det kan tillägna sig nya kunskaper, den så kallade närmaste utvecklingszonen. Även Strandberg (2006) 

beskriver Vygotskijs teorier och menar att pedagogen ska skapa konstellationer mellan barn där 

lärande och utvecklingszoner möjliggörs. Askland och Sataøen (2003) skriver att Vygotskij menade 

att barn ofta lär genom att praktisera lek och imitera i leken och att leken därmed är betydelsefull för 

deras utveckling. Genom imitationen kan barn internalisera den vuxnes eller en mer kompetent 

kamrats handlingar och på så sätt blir barnet en del i den kulturella gemenskapen.  

Stödstrukturer för barn i behov av särskilt stöd 

Gindis (1999) beskriver Vygotskij teorier och skriver att Vygotskij har skapat en allmän teori om 

barns utveckling med särskild inriktning på barn i behov av särskilt stöd. Vygotskij arbetade för 

normalisering och integrering av alla barn och belyste vikten av att utgå från en persons styrkor och 
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inte svagheter. Han belyste att funktionshinder blir ett hinder först i mötet med ett socialt 

sammanhang. Gindis skriver vidare att Vygotskijs teorier kring specialpedagogik behandlade en 

strävan efter att förebygga sekundära funktionshinder, exempelvis negativa sociala konsekvenser, av 

den primära funktionsnedsättningen och att barn i behov av särskilt stöd ska få lära med hjälp av de 

verktyg som behövs exempelvis materiella hjälpmedel eller andra individer.  

Metod  

I det här avsnittet kommer först möjliga metodval för studien att behandlas och sedan beskrivs 

genomförandet av pilotstudien. Därefter presenteras huvudstudien där studiens deltagare beskrivs samt 

genomförandet av intervjuerna och observationen. Vidare behandlas vår förförståelse och de 

förberedelser som gjordes inför besöket på förskolan. Efter det beskrivs hur databearbetningen och 

analysen har gått till. Sist behandlas de etiska överväganden inför och under studiens gång och 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Vi har valt att använda begreppet “pedagoger” vilket 

inkluderar både barnskötaren och förskolläraren som ingick i studien. Begreppet används för att 

underlätta för läsaren och för att pedagogerna ska förbli anonyma.  

Tidigt vägval  

I inledningsskedet reflekterade vi över val av metod som lämpade sig bäst för den här studien. Vi 

beslutade oss i ett tidigt skede i processen att inte genomföra enkäter eller låta datainsamlingen bestå 

av enbart observationer. Genom enkäter hade vi inte haft möjlighet att ställa följdfrågor, fördjupa 

pedagogernas svar och vi hade även riskerat en låg svarsfrekvens. Enbart observationer hade inte gett 

samma möjlighet att undersöka pedagogernas upplevelser utan det hade endast visat vad vi tror att de 

upplever.  

Genomförande av pilotstudie  

I den inledande fasen av studien genomfördes en pilotstudie på en förskola i Stor-Stockholm. Syftet 

med pilotstudien var att vi skulle få möjlighet att undersöka hur PTSTs kartläggningar, som bygger på 

observationer av barns fria lek och skattningar utifrån skattningsschemat, fungerade i praktiken. Detta 

gav oss även en vidgad kunskap kring materialet innan vi presenterade det för de pedagoger som 

skulle delta i huvudstudien. Ytterligare ett syfte var att prova på att intervjua pedagoger och ställa 

frågor om PTSTs intentioner vilket gav oss möjlighet att förberedda oss inför pedagogernas eventuella 

funderingar och frågor under huvudstudien (Dalen, 2015).  

 

Genom telefonkontakt fick vi tillträde till fältet på pilotstudiens förskola (Dalen, 2015) och vi bokade 

tider för observationer och intervjuer. Pedagogerna på förskolan ombads att meddela vårdnadshavarna 

om vår närvaro samt syftet med pilotstudien. Vårdnadshavarna bads uttryckligen att meddela 

pedagogerna om de önskade att deras barn inte skulle delta i studien. Alla vårdnadshavare godkände 

vår närvaro. Två intervjuer av semi-strukturerad karaktär (Bryman, 2011) genomfördes varav en med 

en förskollärare och en med en specialpedagog. Pedagogerna fick möjlighet att reflektera kring 

möjligheter och hinder med programmet i svensk förskoleverksamhet. På förskolan genomfördes sex 

observationer under fria lekstunder. Under observationerna användes PTSTs skattningsschemat som 
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består av 16 punkter som beskriver hur barnen interagerar och agerar i leksituationer. Kategorierna 

upplevdes tydliga men något som framkom var att det saknades en rubrik med möjlighet att anteckna 

var och i vilken situation leken pågick. Sådan information kan vara väsentlig inför val av barn till de 

arrangerade lekstunderna eftersom det kan vara av betydelse att veta i vilka situationer barnen fungerar 

bra respektive mindre bra under leken.  

Genomförande av huvudstudien 

Syftet med studien var att undersöka pedagogernas upplevelser av programmet PTST och 

programmets möjlighet att bidra till en inkluderande verksamhet i svensk förskolekontext. Detta är en 

kvalitativ studie där inspiration har hämtats från fenomenologin som syftar till att undersöka 

mänskliga upplevelser och dess meningsinnehåll (Szklarski, 2015). Den kvalitativa metodansatsen 

ämnar undersöka upplevelser och få en djup förståelse av ett fåtal individers upplevelser (Dalen, 

2015). För att få möjlighet att svara på den här studiens syfte och frågeställningar har det därför valts 

en kvalitativ metodansats. Fem semi-strukturerade intervjuer och en öppen, halvstrukturerad, icke 

deltagande observation har genomförts på pedagogernas arbetsplats. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2011) skriver att intervjuer och observationsanteckningar ur informanternas sociala verklighet är den 

vanligaste förekommande datainsamlingen inom kvalitativa studier.  

Studiens deltagare  

Eftersom studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattning om programmet PTST och hur det 

kan anpassas till svensk förskoleverksamhet har två verksamma pedagoger inom förskolan intervjuats. 

Pedagogerna arbetar i Stor-Stockholm. En av pedagogerna är utbildad förskollärare och den andra är 

utbildad barnskötare. Valet av deltagare till studien grundar sig på att pedagogerna ansågs vara 

lämpade då deras utbildning var relevant för att kunna resonera kring studiens forskningsfrågor, alltså 

ett målinriktat urval (Bryman, 2011). Val av förskola skedde enligt bekvämlighetsprincipen då vi 

ansåg att vilken förskola som helst hade kunnat passa för att samla in data till studien (Denscombe, 

2016). En av oss kände pedagogerna sedan tidigare vilket underlättade i den första kontakten med 

dem.  

 

PTSTs kartläggningar, som består av observationer i barns fria lek och skattningar utifrån 

skattningsschemat syftar till att ge pedagogerna en bild av barns sociala färdigheter samt skapa 

lämpliga lekpar inför de arrangerade lekstunderna. Pedagogerna har i den här studien observerat barn 

och genomfört skattningarna utifrån skattningsschemat för att få möjlighet att undersöka upplevelsen 

av upplägget och genomförandet av PTSTs kartläggningar. Skattningsschemat användes för att 

identifiera ett barn som kan ha nytta av att stärka sina sociala färdigheter samt ett lekkompetent barn 

för att få möjlighet att skapa ett passande lekpar till den arrangerade lekstunden. Pedagogerna beskrev 

att de har kännedom och erfarenhet av att vissa barn i gruppen som anses vara i “stort” behov av 

särskilt stöd kan ha mer eller mindre bra perioder och valde av den anledningen andra barn för att 

undvika att barnen i “stort” behov av särskilt stöd skulle bli negativt påverkade. Detta val gjordes 

eftersom dessa barn enligt pedagogerna kan vara extra känsliga för förändringar och på grund av att i 

denna studie skulle lekstunderna enbart genomföras vid två tillfällen. Pedagogerna tog alltså hänsyn 

till barnperspektivet med syfte att ta till vara på barnens villkor och verka för barnens bästa, utan att 

eftersöka information från barnen själva (Halldén, 2003). Pedagogerna valde ut en utav de sex 

färdigheterna som beskrivs i PTST som de av erfarenhet visste att barnet som var i behov av att stärka 

sina sociala färdigheter skulle ha nytta av. Utifrån färdigheten valde pedagogerna en lek ur 
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programmet PTSTs manual som de trodde skulle passa båda barnen utifrån deras intressen och 

förmågor.  

Genomförande av intervju 

I studien intervjuades två pedagoger som är verksamma inom förskolan och arbetar på samma 

avdelning. Båda pedagogerna närvarade vid samtliga fem intervjutillfällen som alla varade i ca en 

timme. Intervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär då intervjuerna har inletts med ett tydligt 

fokus och har utgått från en intervjuguide (Bilaga 2) med specifika teman. Samtidigt har vi som 

intervjuare varit flexibla och öppna för att strukturen och frågornas ordningsföljd under intervjun har 

kunnat avvika från intervjuguiden. Intervjufrågorna har under intervjun omformulerats vid de tillfällen 

det lämpade sig för att behålla flyt under intervjuerna, vilket även är karaktäristiskt för den här typen 

av intervju (Bryman, 2011). Pedagogerna har fått tala uttömmande och utvecklat sina idéer utan att vi 

avbrutit dem för att återgå till intervjuguidens ordning. Vi följde upp pedagogernas svar vid flera 

tillfällen med sondering- och uppföljningsfrågor i syfte att fördjupa, utveckla eller begränsa 

informationen. Exempel på sådana frågor var “Kan du berätta mer om det” “Vad lägger du i 

begreppet/ordet ... ” “Vem menar ni då?” (ibid.).  

 

Frågorna i intervjuguiden som ligger till grund för intervjuerna har formulerats så att de är tydliga och 

öppna i syfte att få fram ärliga och uttömmande svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuguiden har 

behandlat de frågeområden som är ämnade att beröras utifrån studiens syfte vilket är karaktäristiskt för 

semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 2011). De frågeområden som berördes var  

 

 reflektioner kring materialet PTST 

 programmet i svensk förskoleverksamhet 

 möjligheter och hinder med programmet 

 programmets möjlighet att skapa en inkluderande verksamhet 

 anpassningar av lärmiljön som skapar inkluderande leksituationer F 

 

Med pedagogernas medgivande (Bjørndal, 2005; Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011) spelades 

intervjuerna in med hjälp av ett inspelningsprogram på mobiltelefonen. Bryman (2011) 

rekommenderar inspelning eftersom det är viktigt att få med informanternas egna ord samt eftersom 

det bidrar till en säker och fullständig information. Tack vare inspelningarna kunde vi koncentrera oss 

på ämnet och dynamiken i intervjun (ibid.). Inspelningsprogrammet var påslaget från att vi satte oss i 

rummet där intervjun ägde rum fram tills vi lämnade rummet. Detta i syfte att inte missa väsentlig 

information utifrån studiens syfte som enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) ofta framkommer 

efter intervjuns slut.  

 

Då vi var två undersökare som genomförde alla fem intervjuer hade vi möjlighet att både spela in och 

anteckna under tiden som intervjuerna pågick. Bjørndal (2005) skriver om fördelen med att anteckna 

under intervjun trots att inspelning sker eftersom det då finns möjlighet att anteckna speciellt 

intressanta kommentarer och reflektioner. Syftet med våra anteckningar var att få syn på pedagogernas 

specifika upplevelser och för studien extra intressanta uttalanden. Detta gav oss möjlighet att på ett 

enkelt sätt fördjupa pedagogernas tankar i kommande intervjuer. Under intervjuerna förde vi växelvis 

intervjuanteckningar och ställde frågorna i syfte att säkert täcka upp båda områden, utan att 

uppdelningen var allt för strikt och därmed riskera att gå miste om följdfrågor och tankebanor. 

Anteckningarna bestod av kortare meningar och stödord och renskrevs i direkt anslutning till intervjun 

när tankarna fortfarande var färska (Bjørndal, 2005). Denna metod säkerställde även att det fanns 
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någon antecknad information ifall inspelningen inte skulle fungera (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 

2011), trots att vi kontrollerade inspelningsprogrammet före det att intervjun påbörjades.  

 

Före intervjuernas start meddelade vi pedagogerna att syftet var att ta reda på deras upplevelser om 

programmet PTST för att undvika att likna intervjuerna med ett förhör och i strävan efter att minska 

den språkliga och symboliska makt som forskaren enligt Dalen (2015) besitter. Vi har respekterat, 

intresserat oss för och lyssnat till vad de har berättat och visat det genom att bland annat ha 

ögonkontakt, nicka, “humma” bekräftande samt be dem slutföra meningar när de inte gjorde det. Våra 

egna åsikter har inte yttrats. Vårt förhållningssätt kan ha bidragit till att pedagogerna upplevde 

trygghet och därmed kunde reflektera fritt (ibid.). Ovanstående är enligt Dalen nödvändiga 

förutsättningar för att intervjuer ska ge så mycket information som möjligt.  

Belysande exempel av intervjumetod 

De semi-strukturerade intervjuerna startades med en tillbakablick på det föregående intervjutillfället 

där pedagogerna fick möjlighet att lyfta tankar och funderingar som uppkommit sedan sist och därefter 

övergick vi till intervjuguiden. Frågorna som behandlades fokuserade på nutid och aktuellt ämne, 

exempelvis användningen av skattningsschemat eller genomförd lekstund. I slutet av varje 

intervjutillfälle introducerades det som skulle behandlas vid nästkommande tillfälle. Denna 

ordningsföljd rekommenderas av Bjørndal (2005). Nedan följer ett exempel från en situation vid ett 

intervjutillfälle då tankar och reflektioner kring den arrangerade lekstunden diskuterades. Exemplet 

nedan är taget från vår transkribering efter intervjun. 

 

Pedagog 1: Jag tyckte att barnen verkade vilja leka mer efter denarrangerade lekstunden. Även andra 

barn ville ju komma dit och leka med dem. 

Pedagog 2: Ja, till och med XXX som aldrig brukar fråga om nån annan vill leka. 

Student 2: Hur gjorde XXX då? Kan du beskriva hur det gick till?   

Pedagog 2: XXX kom fram till mig och frågade om vi ska leka idag igen. 

Student 1: Kopplar du det till den planerade lekstunden som ni gjorde? Hur tänker du?  

Genomförande av observation  

I studien observerades en arrangerad lekstund som varade i cirka 16 minuter. Lekstunden bestod av en 

samling som varade i cirka 10 minuter och den följdes av lekstunden som varade i sex minuter. 

Pedagog 1 genomförde totalt två arrangerade lekstunder med två barn. Under lekstund ett följde 

pedagogen PTSTs manual och vid lekstund två, där observationen skedde, genomfördes samma lek 

fast med de anpassningar som ansågs bidra till att lekstunden skulle fungera bättre i svensk 

förskoleverksamhet. Observationen var öppen och halvstrukturerad eftersom det innan observationens 

start skapades ett observationsschema (Bilaga 3) med kategorier som kunde identifiera det som på 

förväg var bestämt skulle observeras. Det fanns även utrymme att dokumentera andra eventuella 

faktorer utöver de som ingick i schemats kategorier (Bell, 2006; Bjørndal, 2005). 

Observationsschemat låg till grund för de anteckningar vi förde under observationen. Schemat skapade 

även förutsättningar för att genomföra en systematisk observation då det har bidragit till att vi som 

observatörer kunde samla in data utifrån syftet utan att låta oss påverkas av engagemang, kompetens 

och minne när vi tar in och tolkar det vi ser (Denscombe, 2016). Observationsschemat utformades så 

att olika kategorier av interaktion och den sociala färdigheten som var i fokus för observationen 

framgick. Kategorierna i observationsschemat var tydliga, något som Denscombe även belyser vikten 

av för att undvika förvirring för observatören om vad som ska skrivas under vilken kategori. Nedan 

följer en redovisning av hur observationsschemat var utformat. 
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Kategorier Aktivitet/plats Kommunikation 

barn/barn 
Kommunikation 

vuxen/barn 
Fokus på färdighet Övriga 

iakttagelser 

 Bygga med lego i 

byggrummet 
  Förmågan att organisera 

lek/föreslå lek 
 

  

Denscombe (2016) skriver att val av placering under en observation är mycket viktig likaså att i 

möjligaste mån undvika samspel med några utav deltagarna och på så sätt försöka bli ”socialt 

osynlig”. Vårt mål var att genomföra en observation med så lågt deltagande som möjligt men med en 

hög grad av öppenhet. Under observationstillfället deltog vi inte i verksamheten utan valde en så 

diskret placering som möjligt med god översikt över lekstunden.  

 

Observationen syftade till att ge ytterligare underlag till intervjuerna och bidrog med ännu en 

dimension som kunde fördjupas under nästkommande intervju då vi resonerade kring vad vi sett. Bell 

(2006) belyser vikten av observationer i kombination med intervjuer eftersom det som beskrivs under 

intervjuerna inte behöver vara det som faktiskt sker. För att få en djupare förståelse för det som 

observerades skrev vi anteckningar i en loggbok i direkt anslutning till observationen. Bjørndal (2005) 

menar att sådan skriftlig reflektion är givande och underlättar då observationerna bearbetas.   

Översikt: Genomförda intervjuer och observation 

Tabellen nedan visar på en översikt över de intervjuer och observationen som har genomförts. 

Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Observation Intervju 4 Intervju 5 

Presentation av 

PTST och 

skattnings- 
schemat 

 
Observation 

och   
skattning 

genomförs 

Hur fungerade 

skattnings- 
schemat? 
Planering av 

lekstund 1 som 

genomförs vid 

nästa tillfälle 

Hur fungerade 

lekstund 1? 

 
Planering av 

lekstund 2 med 

anpassningar 

Lekstund 2 genomförs 

av en pedagog med 

önskade anpassningar 

under tiden som vi 

observerar 

Hur fungerade 

lekstund 2 med 

anpassningarna? 

Sammanfattning. Hur kan 

PTST fungera i svensk 

förskola? 

 

Närvarande deltagare under alla intervjuer var två undersökare och två pedagoger. De två lekstunderna 

genomfördes av en pedagog varav den sista lekstunden observerades av två undersökare.  

Förförståelse 

Vi som genomför studien är utbildade pedagoger vilket innebär att vi besitter förförståelse om svensk 

förskoleverksamhet. Förförståelse innebär enligt Dalen (2015) att den kunskap och de uppfattningar 

forskaren har kring det fenomen som ska undersökas påverkar hur datainsamlingen bearbetas. Vi har 

strävat efter att lägga vår förförståelse och egna erfarenheter åt sidan i syfte att förstå pedagogernas 

upplevelser, något som Dalen menar är av stor vikt. Detta är även av stor vikt inom fenomenologin för 

att få syn på informanternas upplevelser och undvika egna tolkningar (Szklarski, 2015). Dalen (2015) 

skriver vidare att det är omöjligt att inte påverkas av sin förförståelse men att den i möjligaste mån bör 

läggas åt sidan.  
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Förberedelse inför besök på förskolan 

Före besöket på förskolan kontaktades pedagogerna via telefon och det aktuella projektet och 

programmet PTST beskrevs. Vid detta tillfälle fick pedagogerna även möjlighet att ställa frågor till 

oss. Efter att de bekräftat att de ville delta mejlade vi programmet, en kortare översatt beskrivning och 

ett missivbrev (Bilaga 4) till dem. Även vårdnadshavare tilldelades ett missivbrev (Bilaga 5). 

Pedagogerna samlade in vårdnadshavarnas underskrifter och 11 av totalt 14 valde att deras barn fick 

delta i projektet. Vi bokade tider för fem intervjuer och ett observationstillfälle av en arrangerad 

lekstund. Alla berörda deltagare informerades om studien och de fick valmöjlighet att avstå, vilket 

enligt Dalen (2015) är nödvändigt för att få tillträde till fältet.   

 

Under hela studiens gång översatte och studerade vi programmet PTST grundligt i syfte att få en 

bredare förståelse för det och för att få möjlighet att genomföra en tydlig presentation för pedagogerna 

samt för att kunna svara på deras eventuella funderingar.  

Databearbetning och analys  

Inom den fenomenologiska forskningsmetoden är bearbetning och analys av datainsamlingen en 

central del (Szklarski, 2015). Analysarbetet i studien startade redan vid den stund som 

datainsamlingen påbörjades, eftersom vi som undersökare inte enbart samlar information, utan även är 

en del av dataproduktionen (Ahrne & Svensson, 2011; Dalen, 2015).  

 

Alla intervjuinspelningar transkriberades allt eftersom de genomfördes. Inför transkriberingarna tog vi 

beslut om hur detaljerat vi skulle formulera utskrifterna. Vi valde att utelämna icke-verbal 

kommunikation och “hummanden” i syfte att få en bättre överblick av materialet och för att få en mer 

lättläst text (Bjørndal, 2005). Vi bearbetade transkriberingarna på ett systematiskt sätt där studiens 

syfte och frågeställningar var i fokus och empirin som inte berörde det sorterades bort. Varje 

intervjutillfälle sammanfattades för att identifiera betydelsefulla och återkommande utsagor kring 

studiens fenomen. Vi har hämtat inspiration från fenomenologin där undersökaren söker efter 

“meningsbärande enheter” utifrån syftet för att få en tydligare bild av datainsamlingen (Szklarski, 

2015). Szklarski beskriver att det inom fenomenologisk analys är viktigt att ha syftet i åtanke eftersom 

det är ett sätt att göra empirin mer begriplig och hjälper forskaren att behålla fokus. Efter analysen av 

transkriberingarna sökte vi efter gemensamma nämnare i pedagogernas utsagor i syfte att finna 

meningsbärande enheter. Ett flertal liknande områden påträffades och för att synliggöra och 

strukturera dessa markerade vi dem i olika färger. Utifrån färgmarkeringarna fick vi möjlighet att 

strukturera pedagogernas utsagor och ur dessa framkom de meningsbärande enheterna. Genom att 

arbeta på det här sättet fick vi möjlighet att se en struktur i det insamlade materialet samt så fick vi 

tillgång till de meningsbärande enheterna som presenteras i resultatet (ibid.). De meningsbärande 

enheterna berörde olika delar av PTST och av den anledningen grupperades dem under olika teman. 

Under varje tema presenteras de tillhörande meningsbärande enheterna. De presenteras som följer:  

 

PTST genomförande och upplägg 

 Upplevelser av möjligheter och hinder med skattningsschemat 

 Upplevelser av de arrangerade lekstundernas förutsättningar 

 

Inkludering och samspel kan främjas av PTST  

 Upplevelser av barns positiva interaktioner genom lek 

 Upplevelser av hur positiva interaktioner kan möjliggöras 
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Programmet PTST i svensk förskoleverksamhet.  

 Upplevelser av hur PTST kan anpassas utifrån barnens behov 

 Upplevelser av hur lärmiljön kan anpassas och organiseras  

 

I resultatet har vi under de presenterade temana formulerat en sammanfattande tolkning med stöd i 

aktuella styrdokument, forskning och litteratur, något som (Kullberg, 2011) beskriver som ett 

tillvägagångssätt i analysarbetet.  

Etiska överväganden inför och under studien 

Under studien och arbetets gång har vi hela tiden varit noga med att tillsammans diskutera olika etiska 

ställningstaganden. Vi har följt Vetenskapsrådets “God forskningssed” när det gäller forskningsetiska 

frågor och ställningstaganden (Vetenskapsrådet, 2011). Inför besöken på förskolan har vi förberett oss 

genom att skriva missivbrev till pedagogerna på förskoleavdelningen och till samtliga vårdnadshavare, 

i syfte att ge dem tydlig information om studiens syfte, möjlighet att ställa frågor och för att informera 

om att deltagandet var frivilligt. Vi informerade även om att all insamlad data enbart kommer att 

användas i vår studie men även att våra projektledare har tillgång till det och att namn, kommun och 

förskola kommer att avidentifieras (ibid.).  

 

Barnen ansågs vara för små för att själva ta ställning till deltagandet och av den anledningen fick 

vårdnadshavarna avgöra det (Vetenskapsrådet, 2011). De vårdnadshavare som godkände barnets 

deltagande i studien lämnade det underskrivna missivbrevet det till pedagogerna därefter avkodade 

pedagogerna vårdnadshavarnas och barnens namn och sedan fick vi ta del av breven. Majoriteten av 

vårdnadshavarna godkände vår närvaro och i de fall någon tackade nej respekterade vi självklart detta 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2015). Både pedagoger och vårdnadshavare informerades om rätten att 

när som helst under studiens gång välja att inte längre delta om så önskas (ibid.) Genom all 

ovanstående information har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som nämns i 

Vetenskapsrådet (2011).  

 

Bjørndal (2005) beskriver vikten av att observatörerna är accepterade av alla berörda under tillfället, 

oberoende av graden av delaktighet, eftersom det annars kan finnas en risk att situationen påverkas 

negativt. Pedagogerna informerades om syftet med observationen. I barngruppen valde vi dock att 

enbart presentera oss under samlingen och berätta att vi var där för att se hur en förmiddag på en 

förskola kunde se ut. Vi valde detta då syftet med observationen inte var att observera barnen utan att 

se vad PTSTs uppmaningar hade för betydelse för hur leken kunde fortgå och hur leken genomfördes. 

Ytterligare en anledning var att vi ansåg att det var svårt för barnen att själva förstå och ta ställning till 

de forskningsetiska principerna. Vi poängterade för pedagogerna att de skulle förbereda barnen på vårt 

besök så att de var förberedda. Vi reflekterade med pedagogerna kring hur barnen kunde förmedla om 

de inte vill delta eller inte var bekväma med vår närvaro, eftersom vi som vuxna har ett ansvar att vara 

lyhörda för barnens signaler. Barnen skulle exempelvis kunna uttrycka att de inte ville delta verbalt, 

genom att gå iväg eller agera på ett sätt som inte liknar barnet (Aspán, 2015). Tillsammans med 

pedagogerna kom vi överens om att de skulle ge oss en signal eller avbryta lekstunden om de la märke 

till att något barn verkade obekväm eller inte ville medverka. Detta skulle ge oss som observatörer 

möjlighet att avvika från platsen där vi observerade. Halldén (2003) skriver att det är viktigt att 

reflektera över hur ansvar tas för barnets rätt och att vuxna visar respekt för barnens integritet. Utifrån 
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ett etiskt perspektiv är detta viktigt eftersom deltagarna måste känna att det är helt frivilligt att delta 

(Denscombe, 2016).  

 

När det gäller anonymitet och avkodning har vi i analysarbete och resultatet valt att inte skilja på 

pedagogerna. Under intervjuerna och observationen har barnens namn inte antecknats utan det har 

diskuterats mer allmänt kring barnen. I citat från intervjuerna har barnen avkodats till X 

(Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Projektet Lek och samspel i inkluderande förskolemiljöer har etikprövats hos “Regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm” av vår handledare Eva Siljehag och har godkänts 

(Vetenskapsrådet, 2011).   

Trovärdighet och tillförlitlighet  
Kvalitativa studier innefattar vanligen ett intensivt studerande av ett fåtal personers uppfattning och 

betydelsen av den aspekt som studerats i den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Datainsamlingen i 

den här studien har bestått av ett begränsat urval vilket medför svårigheter i att generalisera kunskapen 

som framkommit i studien till andra sociala miljöer och situationer (ibid.).  

 

Lind (2014) framhåller vikten av att genomförandet av studien presenteras transparent, alltså klart och 

tydligt, så att läsaren ska kunna granska arbetets gång och ges förutsättningar att bedöma 

trovärdigheten i studiens resultat. I den här studien har detta gjorts bland annat genom att presentera 

metodvalet och genomförandet på ett systematiskt sätt (ibid.). Lind framhåller även att resultaten ska 

presenteras på ett begripligt sätt så att läsare och användare, både i vetenskapliga sammanhang och 

även i samhället i stort, ska kunna förstå resultaten och uppfatta dem som trovärdiga och relevanta. I 

den här studien har vi med noggrannhet och på ett begripligt sätt presenterat resultatet genom att 

redogöra för de meningsbärande enheterna som framkom ur empirin. Begripligheten har stärkts genom 

exemplifierande utdrag från en intervjusituation och från observationen i genomförandet samt i 

resultatet, för att ge en tydlig bild av hur dessa kunde se ut. Ovanstående är av stor vikt eftersom den 

som tar del av studiens resultat vanligen inte har följt hela arbetets gång och inte heller tar del av allt 

det empiriska underlag som har skapats (ibid.). Dessa så kallade täta beskrivningar förser läsaren i den 

här studien med en så kallad databas och med hjälp av den kan läsaren bedöma hur överförbara 

resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2011).  

 

Värt att uppmärksamma kan vara att vi aldrig kan vara helt säkra på sanningen i en beskrivning 

eftersom vi inte har tillgång till metoder som ger oss tillgång till den verklighet som alla beskrivningar 

grundar sig på (Bryman, 2011). Studiens relevans bedöms utifrån hur viktigt syftet är och vad studien 

kan bidra med till undersökningsområdet (ibid.). Eftersom den här studien är en delstudie i ett större 

projekt och bidrar med en betydande del till projektet, kan relevansen bedömas relativt hög. I studien 

har vi strävat efter att framhålla en rättvis och nyanserad bild av pedagogernas utsagor och 

uppfattningar, vilket är ett kriterium för studiens äkthet (ibid.).  
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Resultat  

Resultatet har framkommit ur empirin och berör pedagogernas upplevelser av PTST. Inledningsvis 

följer en kort beskrivning av hur de arrangerade lekstunderna har genomförts samt ett kort utdrag ur en 

av de fem intervjuerna. Därefter följer rubriker som representerar de meningsbärande enheterna som 

framkommit under analysen. Dessa har grupperats under tre teman. Under varje tema följer en kort 

sammanfattande tolkning av respektive tema utifrån styrdokument, forskning och litteratur.  

 

Datainsamlingen består av fem intervjuer som genomförts med två pedagoger på en förskola i Stor-

Stockholm samt en observation under den andra arrangerade lekstunden. 

Arrangerad lekstund 

Pedagog 1 genomför två arrangerade lekstunder med två barn. Vid det andra tillfället närvarar vi som 

observatörer och pedagogen gör anpassningar som hen anser underlättar för att PTST ska fungera 

bättre i deras förskoleverksamhet. Lekstunderna genomförs utifrån färdigheten “Förmågan att 

organisera/föreslå en lek” och med aktiviteten “Bygga med smått byggmaterial” som beskrivs i PTSTs 

manual. Vid val av lek utgår pedagogerna från barnens intressen. Den ovan nämnda färdigheten och 

leken upplever pedagogerna passar det barn som anses vara i behov av att stärka sina sociala 

färdigheter.  

 

Lekstunderna i PTSTs manual har alla samma upplägg och bygger på att pedagogen och barnen under 

en inledande samling resonerar kring hur de på olika sätt kan leka med materialet. Därefter följer en 

praktisk del där barnen leker med det aktuella materialet och praktiserar det som berörts under 

samlingen.  

 

Under den första lekstunden sitter barnen och pedagogen på stolar vid ett bord med legot framför sig. 

De genomför först en namnlek. Efter det resonerar de tillsammans kring hur de kan leka med legot och 

sedan följer den praktiska delen där barnen bygger med legot. Pedagogen demonstrerar i ett inledande 

skede hur barnen kan leka och uppmanar dem sedan att fortsätta leka själva.  

 

Nedan presenteras delar av samlingens upplägg som den står beskriven i PTST (översatt av oss). De 

kursiverade delarna är pedagogens anteckningar från den första lekstunden.  

 

Lekinstruktioner för samlingen utifrån PTST 

 

 Aktivitet: Bygga med smått material  

 Material: Lego  

 Uppställning/arrangemang av materialet: Legot ligger i en låda på ett bord. 

 Hälsningsaktivitet: Namnlek 

 

Lekförslag 

 Idag ska vi leka med: Lego 

 Det finns många olika sätt vi kan leka med det, vi kan: Sortera bitarna eller bygga ett slott 

eller hus.  
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Interaktionsförslag: 

 Vi vill hitta många olika sätt att leka med våra kamrater, vi kan: dela med oss av legobitarna, 

vi kan leka med legogubbarna tillsammans, be om hjälp med att bygga.   

 

 Ange deltagare eller uppgift: Två barn. Att bygga ett hus av lego gemensamt där alla bor. 

 Position av barn i början av lekperioden: Barnen sitter bredvid varandra på stolar vid ett bord 

och bygger tillsammans på huset.  

 

Under andra lekstunden sitter barnen på golvet istället för att de sitter på stolar vid ett bord och 

materialet ligger på en låg bänk framför dem. Barnen börjar leka direkt när de kommer in i rummet där 

materialet står framställt. Pedagogen avbryter dem för att genomföra en namnlek. Efter det fortsätter 

barnen att leka. Pedagogen initierar ett resonemang kring hur de kan leka med legot utifrån 

samlingsinstruktionerna men barnen fortsätter att leka utan att ge någon respons på frågorna. Under 

lekstunden ger pedagogen uppmaningar genom att exempelvis säga Be X om hjälp och Kan du dela 

med dig av några bitar till X.  

 

Under intervjun efter observationstillfället resonerar pedagogerna tillsammans kring den arrangerade 

lekstundens upplägg och vilka ytterligare anpassningar de önskar att göra. Pedagog 1 berättar: 

 

Första gången gick de med på att prata om hur de kan leka med legot, men andra gången… ja jag förstår 

att de inte svarade, vi hade ju pratat om det tillsammans vid förra lekstunden och nu kom de ju igång 

direkt med leken. Men jag ville ändå försöka. Jag vill ju inte ta för givet att de inte kommer svara. Men 

den delen skulle jag nog ta bort eller minska på, eller göra i storgrupp.  

 

Nedan presenteras de tre teman som framkom under analysen av datainsamlingen.   

PTSTs genomförande och upplägg  

Upplevelser av möjligheter och hinder med skattningsschemat  

Pedagogerna lyfter upplevelsen av PTSTs upplägg med kartläggningarna och diskuterar huruvida det 

kan vara ett hinder att fylla i skattningsschemat bland barnen och om barnen påverkas av det. Kan det 

faktum att de gör anteckningar bland barnen ha betydelse för hur leken som observeras utvecklas och 

blir det i så fall en rättvis skattning? Pedagog 1 berättar att hen fyllde i skattningsschemat bland barnen 

och upplevde det smidigt eftersom schemat var tydligt och lätt att fylla i. Pedagog 2 observerade först 

och fyllde i skattningsschemat efteråt och berättar att även det gick bra. Upplevelsen är att flertalet 

genomförda skattningar underlättar i processen eftersom rubrikerna då finns kvar i minnet. Dessutom 

lyfter pedagogerna att rubrikerna i schemat kan underlätta i diskussioner i arbetslaget eftersom 

schemat ger pedagogerna ett gemensamt underlag och språk att utgå ifrån. Pedagog 2 berättar:  

 

Även om vi kanske redan anade vad skattningarna skulle visa så var det skönt att vi båda fick samma 

resultat när vi observerade samma barn, det gav ju oss bekräftelse på att vi hade rätt. Dessutom var det 

enklare att diskutera efteråt eftersom vi hade kollat på samma saker och kunde prata utifrån samma 

termer.  

 

En annan eventuell möjlighet med skattningsschemat som lyfts är att det kan fungera som ett 

dokumentationsunderlag i kommunikation med barnens vårdnadshavare när de efterfrågar hur barnen 
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leker på förskolan. Pedagogerna lyfter även att det kan uppstå situationer där vårdnadshavare inte vill 

att deras barns utveckling ska dokumenteras och att det då kan bli ett hinder om de inte varit tydliga 

med skattningarnas syfte.  

 

Underlaget från kartläggningarna upplevs kunna vara till hjälp inför en eventuell utredning och i 

kommunikation med bland annat specialpedagoger och psykologer. Upplägget med att observera och 

skatta under barnens fria lek upplevs positivt eftersom de går att genomföra smidigt och inte kräver 

några direkta förberedelser av pedagogerna.  

 

Skattningsschemat upplevs behandla ett brett område samt ha bra täckning i och med att de 16 

punkterna som pedagogerna ska observera tydligt är kopplade till sociala färdigheter och är enkla att 

tolka och fylla i. Pedagog 1 berättar att schemat även bidrog med en ny dimension i observationen av 

barns fria lek eftersom en av de 16 punkterna behandlar om barnet som observeras verkar ha roligt:  

 

Jag har nog inte tänkt på hur mycket ett ansiktsuttryck också säger om samspelet. Jag brukar så ofta 

vara fokuserad på dialogen att jag nog glömmer att uppmärksamma även ansiktsuttrycken. Det är klart 

att ser jag även det som en del i hur barnen är när de leker, så får jag ju ännu mer information om själva 

situationen och det är ju bara ett plus.  

 

Att observationen som ligger till grund för skattningarna enbart pågår under fem minuter upplever 

pedagogerna som en fördel eftersom det inte kräver så mycket tid av dem och är okomplicerat att 

genomföra i barngruppen. De resonerar kring hur mycket de hinner se på fem minuter och kring vikten 

av att observera vid ett flertal tillfällen för att få en så rättvis bild barnen som möjligt. Pedagogerna 

belyser att barn kan ha bra och mindre bra perioder och att det framförallt gäller barn som inte har 

någon diagnos men ändå anses vara i “stort” behov av särskilt stöd. De upplever att det kan påverka 

resultatet av skattningarna och belyser att det behöver tas i beaktning.  

Upplevelser av de arrangerade lekstundernas förutsättningar 

Pedagogerna reflekterar kring vilka barn som PTST kan fungera bäst för. De resonerar kring om 

barnet som de upplever vara i behov av att stärka sina sociala färdigheter som deltog i lekstunderna var 

för “lekkompetent” för att verkligen ha störst nytta av programmet. Pedagog 2 säger: 

 

Jag tror att det här upplägget med upprepningarna och hälsningsfraserna under leken nog gynnar barn 

som är i ännu större behov av stöd. De behöver ju ofta extra mycket tydlighet och struktur. De behöver 

ofta mer ingående hjälp, typ verktyg som kan hjälpa dem att komma in i leken på bättre sätt, än barn 

som bara kan behöva en liten skjuts för att komma in i leken och sen funkar allt bra.  

 

Efter den andra lekstunden reflekterar pedagog 1, som genomförde lekstunden, kring hur leken kan 

bidra till att stärka den utvalda färdigheten. Pedagogen upplever att det tydligt framkom att 

lekstundens upplägg lockade till lek och att barnens lek kom igång bra. Detta relateras till 

programmets upplägg och att det bidrar med möjligheter att främja sociala interaktioner.  

 

Pedagog 1 menar även att det upplevs positivt att vara så pass närvarande och observera vad barnen 

gör och vad som händer när de leker:  

 

Om jag är i närheten, hinner jag ju se tecken på om det kommer uppstå något problem under leken. Då 

kan jag snabbt förhindra det genom att ge en uppmaning så att de kan leka vidare, även om det kanske 

känns lite onaturligt i början. I andra fall kan det ju vara så att när man ser att leken funkar så passar 
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man på att göra nåt annat fast jag vet att det är bättre att stanna och så blir det bråk och jag måste 

komma och lösa det.   

 

Pedagog 1 beskriver att uppmaningarna under den arrangerade lekstunden var tjatiga att säga. 

Upplevelsen är dock att om uppmaningarna anpassas efter svensk kontext så kan de bidra till att 

barnen behåller fokus på varandra. Ett bibehållet fokus kan även främja interaktioner och leda till att 

barnen stärks i sina sociala färdigheter. Pedagogen beskriver att det upplevdes onaturligt att praktiskt 

demonstrera hur barnen kan leka. Samtidigt resonerar hen kring att det kan vara positivt att kunna leka 

och leva sig in i leken tillsammans med barnen och genom det vara en god förebild för hur barnen kan 

samspela och organisera leken. Pedagogerna lyfter att leken är en naturlig del och en mycket vanlig 

förekommande aktivitet inom den svenska förskolan och att det är en fördel att PTST utgår från leken.  

 

Ett hinder som upplevs med PTSTs upplägg är att de barn som bedöms vara lekkompetenta inte får 

användas i syfte att vara extrapedagoger och att ansvaret för de andra barnens lärande inte får ligga på 

dem. Det diskuteras kring vikten av att lekstunderna även måste gynna de lekkompetenta barnen så det 

upplevs meningsfullt och roligt för dem och så att deltagandet i de sociala interaktionerna blir 

framgångsrikt för alla barn.  

Sammanfattande tolkning 

I Lpfö 98/2016 (Skolverket, 2016a) beskrivs att särskilt stöd ska ges vid behov så att alla barn kan 

utvecklas och lära. Pedagogerna beskriver att PTSTs kartläggningar kan vara ett bra underlag som kan 

ge en bild av barnets behov och vad det kan behöva stärkas i när det gäller samspel. Pedagogerna 

beskriver att upplägget med att kartläggningarna ska göras vid ett flertal tillfällen upplevs positivt 

eftersom det kan ge en mer rättvis bild av barnet. Dock lyfts en fundering kring hur pedagoger kan 

möta vårdnadshavare som uttrycker att de inte vill att deras barn ska observeras och skattas. Hur kan 

PTSTs kartläggningar anpassas och genomföras på bästa sätt i svensk förskoleverksamhet för att ge 

barnen förutsättningar att utvecklas och lära?   

 

Efter att den arrangerade lekstunden genomförts beskrev pedagog 1 att leken lockade till samspel 

barnen emellan men att det upplevdes onaturligt att använda sig av de uppmaningar som föreslås i 

PTSTs manual. Pedagogen kunde trots att det upplevdes onaturligt att ge uppmaningar se de fördelar 

som kan uppstå i barnens samspel genom att en pedagog deltar aktivt i leken. Detta kan tolkas som en 

möjlighet och styrks av Luttropp (2011) som skriver att när pedagoger deltar aktivt i leken så 

möjliggörs en verksamhet som stödjer och tränar sociala färdigheter så att barn kan stärka sin sociala 

kompetens. Hur kan PTSTs upplägg vara ett hjälpmedel för pedagoger att aktivt delta i barns lek?  

Inkludering och samspel kan främjas av PTST 

Upplevelser av barns positiva interaktioner genom lek  

Pedagogerna upplever att det förekommer situationer där barn kan ha svårt att komma in i leken och i 

och med det inte lika ofta inkluderas i lekstunder med övriga barn på avdelningen. De upplever att det 

finns ett behov av att stärka de sociala färdigheterna hos vissa barn för att underlätta i skapandet av en 

mer inkluderande verksamhet. Pedagog 2 resonerar kring PTSTs upplägg: 

 

Det är ju just när barnen ska leka som vissa barn bara vandrar omkring, “vandrarna” brukar vi kalla 

dem. De har ofta svårt att liksom komma in i leken. De kan ha svårt att förstå vad de andra leker och 
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ibland till och med förstöra för de andra när de egentligen bara vill vara med. Det finns verkligen behov 

av att stötta barnen i det här, kanske PTST skulle kunna vara ett verktyg i det arbetet? 

 

Vidare beskrivs att de barn som är i behov av särskilt stöd under leksituationer kan ha svårigheter med 

uthållighet i leken. Pedagogerna upplever att dessa barn vid vissa tillfällen till och med tar avstånd 

från andra barn och går in i sig själva vilket försvårar delaktigheten i leken. Pedagogerna upplever att 

PTST kan vara ett verktyg för att hjälpa barnen in i leken eftersom barnen får praktisera de 

presenterade färdigheterna under arrangerade lekstunder tillsammans med lekkompetenta kamrater 

först. De resonerar kring PTSTs upplägg och att programmet skulle kunna bidra till ett framgångsrikt 

deltagande i sociala interaktioner eftersom barn får möjlighet att lära sig strategier för att enkelt 

komma in i en pågående lek. Pedagog 1 menar att detta gynnar alla barn och kan leda till ett mer 

inkluderande klimat i barngruppen:  

 

Om X får leka tillsammans med andra barn under arrangerade lekstunder så blir ju de vana vid 

varandra. Om X också kan få öva sig på hur man kan göra för att vara med i leken så blir det ju lättare 

för de andra att också bjuda in och välkomna X i leken. För det händer ju inte så ofta nu, X väljs ju 

nästan aldrig av andra.  

 

Pedagogerna beskriver att ett specifikt barn som vanligtvis inte initierar till lek, har efterfrågat 

liknande lekar vid flera tillfällen efter den genomförda lekstunden. De upplever att detta är 

betydelsefullt och positivt eftersom även andra barn i barngruppen då uppmärksammar att barnet 

ifråga vill leka vilket kan bidra till att barnet oftare blir inkluderat i leksituationer.  

Upplevelser av hur positiva interaktioner kan möjliggöras 

Inför de arrangerade lekstunderna reflekterar pedagogerna kring hur urvalet av barn kan gå till. De 

diskuterar möjliga konstellationer av barn och diskuterar två alternativ. Antingen sätts barn ihop som 

de vet fungerar bra tillsammans, eller barn som vanligtvis inte leker ihop. De resonerar kring hur dessa 

scenarion kan te sig för barnen och hur de på bästa sätt kan ge barnen förutsättningar att delta 

framgångsrikt i leken med andra barn.  

 

Pedagogerna tar beslutet att två barn som i vanliga fall inte brukar leka tillsammans ska få delta under 

de arrangerade lekstunderna, i syfte att se hur samspelet kan utvecklas. Efter observationstillfället 

bekräftades det både från oss som observatörer och av pedagogen att det skedde ett positivt samspel 

mellan barnen. Pedagogen upplever att barnen även har förts närmare varandra i den fria leken vilket 

hen menar kan leda till ett mer inkluderande klimat i barngruppen.  

 

Vidare diskuterar pedagogerna val av lek till den arrangerade lekstunden. Bygga med lego upplever de 

som ett bra alternativ eftersom ett gemensamt intresse, exempelvis legot, kan underlätta så att barnen 

orkar hålla intresset uppe under lekstunden. De upplever att en av de svåraste uppgifterna för 

pedagoger är att anpassa verksamheten så att den görs tillgänglig för alla barn, även om de ligger på 

olika nivå. Pedagog 2 säger att: 

 

Det där med inkludering kan ju vara svårt, för ibland vill inte de som vi kallar lekkompetenta barn leka 

med barn som inte anses vara lika lekkompetenta. Men nåt vi har lagt märke till är ju nu när vi tagit 

fram legot, då kan de leka tillsammans där. Då tar liksom intresset kring legot över och där i den leken 

kan de mötas och samspela på ett sätt som inte så ofta sker annars.  
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Upplevelsen är att programmet PTST kan stärka barnens sociala färdigheter och locka till lek och att 

det kan underlätta i planeringen av en inkluderande verksamhet, bland annat med hjälp av lekförslagen 

och uppmaningarna. Pedagog 1 beskriver: 

 

Om vi på förskolan har tillgång till det här programmet så skulle ju det kunna bli en del i vår vardagliga 

verksamhet. Om alla barn lär sig samma strategier när det gäller de här färdigheterna, och vi kan 

använda skattningsschemat för att dokumentera barnens utveckling så blir ju det även ett förebyggande 

arbete. Och då undviker man ju konflikter och svårigheter i förväg. Då tänker jag att det underlättar när 

barnen ska leka själva också, att de kan få nya vänskapsrelationer och leka med andra som de inte 

annars hade valt.  

 

Pedagogerna beskriver att det ofta är lång väntetid innan en specialpedagog kan komma ut till 

verksamheten vilket kan vara ett problem vid de tillfällen när det uppstår svårigheter kring ett barn. De 

upplever att programmet PTST kan vara ett konkret material att arbeta utifrån i väntan på 

specialpedagogens handledning.  

Sammanfattande tolkning  

Pedagogerna reflekterar kring hur barnen kan paras ihop i strävan att det ska gynna barnen i möjligaste 

mån. I Lpfö 98/2016 (Skolverket, 2016a) beskrivs att pedagoger ska utgå från barnens egna intressen 

och livsvärld när de planerar verksamheten eftersom det ökar barnens motivation till att vilja lära. 

Efter att ha genomfört den arrangerade lekstunden framkom det att pedagogerna upplevde att 

upplägget och leken möjliggjorde positiva interaktioner mellan barn som annars inte brukar samspela. 

En möjlig tolkning kan vara att barnens gemensamma intresse för legot skapade en leksituation där de 

fick möjlighet att öva olika samspelsfärdigheter.  

 

Carlsson och Nilholm (2004) skriver att specialpedagogens arbetsuppgifter bland annat består av att 

arbeta med inkludering av barn som är i behov av särskilt stöd. Pedagogerna upplever att en av de 

svåraste uppgifterna är att anpassa verksamheten till alla barn då de upplever att många barn befinner 

sig på olika nivåer. De ställer sig frågan hur detta kan göras på bästa sätt? Pedagogerna menar att 

handledning av en specialpedagog kan vara behjälplig i situationer där de upplever det svårt att 

utforma en inkluderande verksamhet. Det beskrivs dock att det kan ta lång tid innan en specialpedagog 

kan infinna sig på förskolan och att de saknar ett konkret material att arbeta med i väntan på att få 

handledning. En möjlig tolkning kan vara att programmet PTST skulle kunna fungera som ett bra 

verktyg för pedagoger i arbetet med att skapa en mer inkluderande verksamhet. På vilket sätt skulle 

PTST kunna fungera som ett arbetsmaterial som verkar för en mer inkluderande verksamhet i väntan 

på att specialpedagogen kommer? 

Programmet PTST i svensk förskoleverksamhet  

Upplevelser av hur PTST kan anpassas utifrån barnens behov 

Pedagogerna lyfter skattningsschemats utformning och uttrycker en önskan om ett utrymme för att 

kunna beskriva situationen och miljön där leken som observeras pågår. De upplever att denna 

anpassning kan göra det lättare att synliggöra vad som fungerar bra eller mindre bra för barnen. 

Pedagog 2 beskriver att: 

 

Om vi ska kunna se vad som behöver förbättras så måste vi ju först se till hur det är och vad som 

fungerar och inte. Därför tycker jag att det saknas en ruta där situationen kan beskrivas lite bättre 
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eftersom det är en stor del i att förstå var och när svårigheter uppstår så att vi kan anpassa verksamheten 

och hjälpa barnet på bästa sätt i sitt samspel.  

 

Efter att den arrangerade lekstunden genomförts för första gången utifrån PTSTs upplägg resonerar 

pedagog 1 kring den del av upplägget där namnleken sker i samlingen: 

 

Det känns lite onödigt med en namnlek eller namnsång, de känner ju liksom redan varandra och jag tror 

att barnen kommer tycka att det känns jättekonstigt att presentera sig när de redan känner varandra. Det 

är ju inget vi gör annars.  

 

Vid nästa lekstund anpassar pedagogen namnleken under samlingen genom att barnens namn istället 

uppmärksammas genom att låta de bygga första bokstaven i sitt namn i lego och sedan säga sitt namn. 

Pedagogen berättar att denna anpassning gjordes eftersom namnleken upplevdes som en väsentlig del i 

själva upplägget av samlingen och eftersom om barnen får praktisera att säga varandras namn kan det 

fungera som en strategi för dem för att starta lekar. Under detta lektillfälle kommer barnen snabbt 

igång med leken utifrån det framställda materialet. Dock får pedagogen avbryta dem för att genomföra 

namnleken. Detta är något som pedagog 1 lyfter som ett hinder i programmets upplägg och för 

barnens samspel:  

 

Det kändes ju inte så bra att avbryta dem när de precis kommit igång med bygget tillsammans. Men 

eftersom jag hade planerat att testa att de skulle få bygga sin bokstav med legot och presentera sig på 

det sättet den här gången så ville jag ändå göra det. Men samtidigt hade det ju varit kul att se hur leken 

hade utvecklats om jag inte avbröt.  

 

Pedagog 1 reflekterar vidare kring anpassningar av namnleken och föreslår att den skulle kunna 

genomföras vid de tillfällen när barnen inte kommer igång med leken, eller i storgrupp innan själva 

lekstunden startar. I sådant fall behöver inte leken avbrytas om barnen kommer igång bra på egen 

hand. Pedagogen reflekterar även kring att hen hade kunnat lägga en filt över materialet innan 

lekstundens start i syfte att undvika att barnen lockas av materialet under själva samlingen.  

 

Pedagog 1 beskriver hur det upplevs att använda de uppmaningar som beskrivs i lekstundens upplägg, 

exempelvis, be X om en kloss, be X dela med sig av några klossar, fråga om X vill ha en kloss:  

 

Jag är ju inte van att arbeta så här, det känns lite konstigt att prata på det här sättet med barnen. Det 

känns tjatigt om jag ska säga samma sak om och om igen. Så brukar jag ju inte göra annars. Att säga de 

här uppmaningarna känns på nåt sätt onaturligt och krystat. Jag tror att det hade varit bättre om 

uppmaningarna var mer som exempel på hur jag som pedagog kan stötta barnen under lekstunden om 

det behövs. Så att man inte behöver känna sig så låst vid just de här meningarna.  

 

Upplevelser kring den utsatta tiden för lekstunden diskuteras samt att barn i behov av särskilt stöd kan 

behöva olika lång tid för att genomföra en lek och att olika lekmaterial kräver olika mycket tid. En 

anpassning som pedagogerna föreslår är att vara lyhörd för barnens signaler och att lekstundens 

upplägg bör ge utrymme för flexibilitet gällande tiden för lekstunden.  

Upplevelser av hur lärmiljön kan anpassas och organiseras 

Pedagogerna lyfter lärmiljöns betydelse för att locka barnen till lek. De reflekterar kring 

organiseringen och uppställningen av de miljöer och det material som ingår i de arrangerade 
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lekstunderna. De upplever att programmets upplägg har lett till tankar och funderingar kring hur de 

kan anpassa och organisera en lärmiljö som lockar till mer lek än vad den gör idag.  

 

De diskuterar även kring att lekstunderna enbart är belägna inomhus och huruvida de skulle kunna 

anpassas så att de kan fungera utomhus eftersom mycket av förskolans verksamhet är förlagd ute. Ute 

finns även många naturliga lekställen för barnen. Pedagogerna upplever att många utav lekförslagen i 

PTSTs manual mycket väl går att genomföra utomhus.  

 

Pedagogerna diskuterar vidare kring möjliggörandet av lekstunderna och vad som krävs för att 

organisera dem. Pedagog 2 säger:  

 

Det är svårt att få ihop det för oss som bara är två pedagoger och har 14 barn. Det betyder ju att en av 

oss är inne med två barn och den andra har 12. Och det är inte så lätt att fixa vikarier. Det krävs en 

satsning från högre nivåer om man ska göra hela det här programmet, tror jag.  

 

Pedagogerna upplever att arbetet med PTST är resurskrävande eftersom en pedagog måste lämna 

barngruppen med ett fåtal barn. De resonerar kring vinster som arbetet med PTST kan föra med sig 

samt kring vikten av att ledningen och annan personal på förskolan behöver vara insatta i vad som 

krävs för att genomföra programmet.  

Sammanfattande tolkning  

Skattningsschemat upplevs kunna fungera som ett verktyg för att se vad barnen faktiskt gör när de 

leker under den fria leken, vilket ses som en tillgång. Dock beskriver pedagogerna att de upplever en 

svårighet med kartläggningarna eftersom barnet lätt hamnar i för stort fokus. Detta kan tolkas som ett 

hinder eftersom det kan leda till att pedagoger riskerar att försumma miljöns betydelse. I Lpfö 98/2016 

(Skolverket, 2016a) går det att läsa att det är verksamheten som ska utvärderas för att tydliggöra vilka 

anpassningar som bör göras för att tillgodose alla barns behov. Om miljön inte synliggörs i 

kartläggningarna skulle det kunna försvåra i arbetet med att anpassa verksamheten efter barnets behov 

(Skolverket, 2016b). Pedagogerna menar att barns individuella svårigheter inte kan ignoreras utan att 

både barnet och miljön behöver uppmärksammas för att kunna anpassa verksamheten efter barns 

behov. Hur fungerar ett sådant perspektiv utifrån läroplanens mål där verksamheten ska stå i fokus, 

och hur kan PTST vara en del av det arbetet?  

 

När barn som är i behov av att stärka sina sociala färdigheter leker tillsammans med en mer 

lekkompetent kamrat möjliggör det positiva interaktioner (Guralnick & Groom, 1987). Möjliggörs 

genomförande av arrangerade lekstunder kan det tolkas som en anpassning av verksamheten som utgår 

från barnens behov. Hos pedagogerna har det väckts funderingar kring hur lärmiljön kan organiseras 

så att den kan locka till lek och samspel. Hur kan PTST bidra till att pedagogerna kan skapa en 

lärmiljö som är meningsfull för barnen som deltar i de arrangerade lekstunderna?  

Metoddiskussion  

Nedan följer en diskussion utifrån studiens metodval samt etiska reflektioner som framkom efter att 

studien genomförts. På det hela taget har metodvalet med semi-strukturerade intervjuer och en öppen, 
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halvstrukturerad, icke deltagande observation varit givande. De har bidragit till varierad och berikande 

information och vi anser att de har gett oss verktyg att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Det är en konst att genomföra intervjuer. Trots att vi båda tidigare vid upprepade tillfällen har 

intervjuat, samt förberedde intervjuerna för den här studien mycket väl, så upplevdes det vid vissa 

tillfällen svårt. Vi var medvetna om vikten att ge pedagogerna god tid på sig att tänka under 

intervjuerna för att formulera sina svar. Trots det uppmärksammade vi under genomlyssningen av 

intervjuerna att detta var något som vi kunde ha gett dem mer utrymme till. Vi upplevde det också som 

en utmaning att ställa bra följdfrågor som utvecklade och fördjupade svaren. Fejes och Thornberg 

(2015) beskriver att kvalitativ forskning är starkt beroende av undersökarens färdigheter och menar att 

det även är en svaghet med forskningsmetoden. När vi hade genomfört några intervjuer blev vi mer 

avslappnade och trygga i situationen vilket underlättade i att ställa relevanta och fördjupande 

följdfrågor. Detta bidrog även till att vi avvaktade mer i de tysta stunderna under intervjuerna för att 

låta pedagogerna reflektera. Pilotstudien som genomfördes före huvudstudien gav oss även möjlighet 

att träna på intervjutekniken.   

 

I början på varje intervjutillfälle återgick vi till det som behandlades vid föregående tillfälle i syfte att 

ge pedagogerna möjlighet att uttrycka eventuella vidare reflektioner. Det kan ha styrt samtalen i en 

viss riktning och begränsat pedagogerna i att reflektera fritt, vilket kan ha haft betydelse för studiens 

resultat. Vi har samtidigt strävat efter att vara mottagliga för andra reflektioner än de som har 

behandlats vid tidigare tillfällen genom att låta pedagogerna reflektera fritt och genom att ställa 

följdfrågor på deras uttalanden. Detta gjorde vi i syfte att låta pedagogerna belysa det som de ansåg 

vara relevant och vidareutveckla de reflektionerna. Återblicken i början av varje intervjutillfälle kan 

även ha underlättat för att behålla fokus kring syftet med intervjuerna. Vi upplevde inte att 

intervjuerna befann sig inom områden som inte berörde syftet med dem. Möjligheten att inom semi-

strukturerade intervjuer ändra ordningsföljden från intervjuguiden (Bjørndal, 2005) underlättade även 

eftersom pedagogerna kunde reflektera fritt och vi kunde låta dem göra det, även fast de behandlade 

frågor som var tänkta att ta upp senare under intervjun.  

 

Inspelningen av intervjuerna kan ha upplevts som hotande för pedagogerna (Bjørndal, 2005). Vår 

upplevelse var aldrig att det var fallet men vi kan inte säkert säga att de inte undanhöll information av 

den anledningen. På grund av vår roll som undersökare blir relationen mellan oss och pedagogerna 

automatiskt asymmetrisk (Kvale och Brinkmann, 2014). Detta kan ha haft betydelse för hur 

pedagogerna valde att svara, även fast vi var tydliga med att vi var intresserade av deras reflektioner 

och att de inte skulle svara utefter vad de tror att vi önskar att de svarar. Vi var även tydliga med att 

det inte finns rätt eller fel svar.  

 

Alla intervjuer genomfördes med båda pedagogerna. Vår upplevelse var att de inspirerade varandra till 

vidare reflektioner. En nackdel med flera intervjupersoner skulle kunna vara att en av dem tar över för 

mycket eller att de avbryter varandra, vilket vi inte upplevde var fallet. Intervjuerna genomfördes på 

pedagogernas arbetsplats och vi hade möjlighet att sitta ostört, vilket kan ha bidragit till att de var 

avslappnade. I detta fall blev vi inte avbrutna, men en nackdel med att vara på informanternas 

arbetsplats kan vara att de hör eller ser sådant som kan skapa okoncentration och att fokus istället 

förflyttas till arbetet. Under intervjuerna förde vi växelvis loggbok och ställde intervjufrågor. Vi 

upplevde att det var ett väl fungerande upplägg och att vi båda var engagerade i följdfrågorna. Om vi 

både hade haft fullt fokus på att ställa frågor skulle det kunnat bidra till att vi fick möjlighet att ställa 

följdfrågor som fördjupade intervjuerna ytterligare, men då hade vi missat anteckningarna i 

loggboken.  
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Under observationerna valde vi att inte spela in ljud eller filma eftersom pedagogen då kunde känt sig 

iakttagen vilket skulle kunnat ha negativ inverkan på leksituationen. Vår närvaro som observatörer kan 

ha gjort att pedagogen kände sig iakttagen ändå, något som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) 

beskriver. Inspelat material från observationen skulle kunna bidragit till en bättre analys av den 

eftersom vi då hade haft möjlighet att gå tillbaka och lyssna på sådant som var av betydelse för 

interaktionen. Vår upplevelse var att observationen trots detta bidrog med ett ytterligare perspektiv till 

intervjuerna. Platsen där vi observerade var belägen i en dörröppning sittandes på vars en pall med 

möjlighet att se in i rummet och vad som försiggår där. Vår sikt var något begränsad vilket kan ha haft 

betydelse för vad vi hade möjlighet att observera.  

Etiska reflektioner efter genomförd studie  
Under intervjuerna som genomfördes i studien strävade vi som intervjuare efter att uppvisa ett neutralt 

förhållningssätt till programmet PTST. Vi informerade pedagogerna i tidigt skede om att vårt 

förhållningssätt är opartiskt och att de inte behöver känna sig pressade att försöka möta våra tankar 

kring programmet. Detta kan ha underlättat för pedagogerna att våga resonera fritt kring deras 

upplevelse av PTST. Vi har försökt att sätta oss in i deras situation i syfte att skapa så bekväma 

intervjusituationer som möjligt. Vi upplevde inte några obekväma frågor eller situationer under 

intervjuerna och vår reflektion kring det är att sådana situationer inte förekom då våra intervjuer 

präglades av öppenhet och inte berörde några känsliga eller personliga områden.   

 

Att vara observerad kan vara en utsatt position. Vi som observatörer, och pedagogen som genomförde 

lekstunden, kan ha upplevt olika saker under observationen. För att undvika ansträngande situationer 

reflekterade vi tillsammans med pedagogen som genomförde lekstunden i direkt anslutning till 

observationen kring eventuella olika upplevelser av situationen. Tack vare det hade vi möjlighet att 

reflektera kring lekstunden så att pedagogen fick möjlighet att berätta vad som pågick utifrån hens 

perspektiv. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka pedagogernas upplevelser av PTSTs upplägg och genomförande 

och programmets eventuella möjligheter och hinder. Vidare var syftet att undersöka hur pedagogerna 

upplevde att de arrangerade lekstunderna kunde bidra till att stärka barns sociala färdigheter, fler 

positiva interaktioner och därmed en ökad grad av inkludering. Dessutom var syftet att undersöka hur 

pedagogerna skulle vilja anpassa programmet så att det kan tillämpas i svensk förskoleverksamhet. I 

kommande avsnitt tolkas pedagogernas upplevelser i relation till tidigare forskning som berör studiens 

problemområde. Diskussionen består av tre övergripande teman med tillhörande underrubriker. Sedan 

behandlas studiens relevans för den specialpedagogiska verksamheten och sist ges förslag till vidare 

forskning.  
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PTSTs Upplägg 

PTST som ett verktyg i arbetet med förskolans uppdrag  

Lekens betydelse betonas i Lpfö98/2016 (Skolverket, 2016a), i det sociokulturella perspektivet 

(Askland & Sataøen, 2003) samt i tidigare forskning kring barns samspel (Engdahl, 2011; Sheridan et 

al., 2009). I studien framkom att det är gynnsamt för alla barn inom förskolan att behärska leken med 

kamrater eftersom leken är en vanligt förekommande aktivitet inom förskolan och det ansågs därav 

positivt att programmet PTST utgår från leken. I SPSMs stödmaterial, ”Värderingsverktyg för 

tillgänglig utbildning” (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016) går det att läsa att om alla barns 

behov ska kunna tillgodoses så behöver verksamheten utgå från det som generellt gynnar alla barn. I 

den här studien framkom det att leken kan vara det som generellt gynnar alla barn.  

 

I förskolans läroplan från 1998 betonades det att barn inte skulle bedömas, men i och med 

revideringen av läroplanen 2011 omformulerades detta (Palla, 2011). I den reviderade läroplanen står 

det att det i förskolans uppdrag bland annat ingår att kontinuerligt och systematiskt dokumentera och 

utvärdera varje barns utveckling och lärande, samtidigt som det betonas att verksamheten ska stå i 

fokus i den processen (Skolverket, 2016a). Moberg och Åsén (2015) menar att formuleringen av detta 

uppdrag är motsägelsefull och tolkningsbar och att det kan få konsekvensen att tester och 

bedömningsmaterial fortfarande används, eftersom vikten av utvärdering betonas. Detta har skapat 

förvirring bland förskolepersonal och många undrar hur barns utveckling och lärande kan utvärderas 

utan att de blir bedömda (Skolinspektionen, 2011). Palla (2011) menar att trots att det är verksamheten 

som ska vara i fokus så är det ofta barns individuella kunskaper och egenskaper som lyfts fram i olika 

samtalssituationer på förskolor.  

 

I studiens resultat framkom att PTSTs skattningsschema upplevs fokusera mer på att skatta barnet än 

miljön. I PTSTs upplägg framgår det att pedagoger ska observera och skatta barn för att på så sätt 

synliggöra både lekkompetenta barn och barn som är i behov av att stärka sina sociala färdigheter 

(Odom, et al. 1997). Det kan tolkas som att det är barnet som bedöms vilket går emot Lpfö 98/2016 

som betonar att det är verksamheten som ska utvärderas (Skolverket, 2016a). En möjlig anpassning 

som framkom i studien var att addera ett utrymme i skattningsschemat med möjlighet att beskriva var, 

när och vilken lek som sker under observationstillfället. På så vis skulle skattningen kunna motiveras 

utifrån att den görs för att ringa in när det fungerar bra och mindre bra för barnet och att det är ett led i 

arbetet med att anpassa verksamheten och lärmiljön. Detta bör tydliggöras i PTSTs manual så att 

programmet kan gå i linje med förskolans läroplan. Förskolans uppdrag består bland annat av att 

anpassa verksamheten till alla barn och ge barn det stöd de behöver för att de ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt utifrån deras behov och förutsättningar. Om något barn befinner sig i en svårighet så 

ska stöd och stimulans ges utifrån barnets behov och förutsättningar (Skolverket, 2016a). I PTSTs 

manual betonas att observationer och skattningar ska ske vid ett flertal tillfällen för att få en så rättvis 

bild av barnet som möjligt (Odom et al., 1997). I den här studien framkom att de upprepade 

skattningarna upplevdes relevanta eftersom det gav ett mer omfattande underlag om situationer där 

svårigheter kan uppstå. Det beskrivs även att barn i behov av särskilt stöd kan ha “ojämna” perioder 

och att ett flertal skattningar upplevs ge en mer rättvis bild av barnen. Pramling Samuelsson (2010) 

beskriver att det är vanligt förekommande att kartläggningar inom förskolan sker vid endast ett tillfälle 

och att synliggörandet av lärprocessen därmed går förlorad.    

 

I studiens resultat framkom att pedagogerna upplever en svårighet med att organisera en verksamhet 

som tillfredsställer och tillgodoser alla barn med dess olika förutsättningar och behov. För att få 
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möjlighet utveckla arbetet med att organisera verksamheten kan den insamlade dokumentationen från 

kartläggningar bli ett underlag som kan synliggöra och säkerställa att alla barn tillgodoses (Palla, 

2011). För att PTSTs kartläggningar ska kunna användas i detta syfte i svensk förskoleverksamhet och 

verka under läroplanens mål, behöver miljön få ett större utrymme så att barnet inte bedöms. Om 

miljöns betydelse inte tydliggörs och får ett större utrymme i skattningsschemat kan det ställa högre 

krav på pedagogens professionalitet, kompetens och kunskap om omkringliggande faktorers betydelse. 

Om detta inte tas i beaktning upplevs det enligt pedagogerna som ett hinder med PTSTs 

skattningsschema som kan medföra negativa konsekvenser för barnet.   

Perspektivval vid kartläggningar - möjligheter och hinder 

Göransson et al. (2015) beskriver två olika perspektiv som är rådande inom pedagogik, det kategoriska 

och det relationella perspektivet. Dessa beskriver hur svårigheter uppstår och fokuserar antingen på 

individuella förutsättningar eller omgivningsfaktorer som bärare av problem. Olika tester har genom 

tiden använts för att identifiera avvikelser som inte ansågs vara “normala” inom förskolan (Kärrby, 

2000). Normalitetsbegreppet har sitt ursprung i den tidiga utvecklingspsykologiska vetenskapen som 

förskolan byggde på då den utvecklades och som har varit djupt rotad i förskolepedagogik historiskt 

sett (ibid.). Denna tradition skulle kunna tolkas som en förklaring till varför det inom svensk förskola 

kan anas ett synsätt som kan kopplas till det kategoriska perspektivet där eventuella svårigheter och 

hinder läggs på barnet istället för att söka efter orsakerna till svårigheterna i omgivningen. En 

diskussion som fördes i den här studien var hur verksamheten och lärmiljön ska kunna anpassas efter 

barns behov och förutsättningar, om barnens behov inte kan eller får ligga i fokus. Idag finns ett flertal 

material som syftar till att värdera och kartlägga verksamheten. SPSM (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2016) har exempelvis tagit fram ett stödmaterial med fokus på verksamhetens 

tillgänglighet. I vår studie framkom ett behov av att både det kategoriska och det relationella 

perspektivet behöver tas i beaktning för att kunna ge barnet så adekvat stöd som möjligt. Det belystes 

även att processen inte kan avstanna när barnets svårigheter har identifierats utan att arbetet då måste 

fortsätta för att inte barnet ska ses som bärare av problemet. Westling Allodi (2016) belyser även att 

barns svårigheter inte får ignoreras och att barns behov ska samspela med hur verksamheten kan 

anpassas. För att detta ska kunna ske behöver barns svårigheter identifieras. Westling Allodi menar 

vidare att pedagoger måste kunna inta båda perspektiven och att det krävs kunskap kring hur 

perspektiven påverkar och samverkar tillsammans, för att ha möjlighet att skapa en inkluderande 

verksamhet. Denna studie visar att om miljön kan få utrymme i PTSTs skattningsschema och 

betydelsen av omkringliggande faktorer tydliggörs så kan skattningsschemat fungera som en 

kartläggning där både miljön och barnet kan synliggöras.   

 

Ytterligare ett resonemang som förs i studien behandlar hur situationer kan hanteras när 

vårdnadshavare efterfrågar att deras barn ska observeras i syfte att de vill veta hur barnen “ligger till” i 

sin utveckling och sitt lärande. Studiens resultat visar att en möjlighet med dokumentationen från 

PTSTs kartläggning kan vara att den kan fungera som ett relevant underlag i sådana situationer. 

Utifrån de flertal skattningar som görs kan det framkomma information kring om barnet behöver 

stärkas i sina sociala färdigheter. Samtidigt framkom det att det kan uppstå motsatta situationer när 

vårdnadshavare inte vill att barns utveckling ska dokumenteras, trots att det ingår i förskolans uppdrag. 

Palla (2011) skriver att synliggörandet av barns utveckling kan ses som en rättighet för barnen, men 

belyser även att de inte kan påverka eller styra över det själva. Hon skriver vidare att det kan vara av 

vikt att fundera över om barn eller vårdnadshavare inom förskolan har någon valmöjlighet att avböja 

denna granskning och vad ett sådant eventuellt val skulle innebära. Det som observationer och 

individualiserad kartläggning indirekt för med sig har visat sig inte gå obemärkt förbi barnen och kan 
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leda till att utrymme för olikheter begränsas och att barnens möjlighet till utveckling istället hämmas 

(ibid.). Detta bör tas i beaktning och diskuteras så att upplägget med PTSTs kartläggningar inte blir ett 

hinder utan kan genomföras på bästa sätt och inte påverka barnen negativt.  

Möjligheter och hinder med kamratmediering 

PTSTs lekstunder syftar till att de deltagande barnen ska träna på, samt utveckla, de sex sociala 

färdigheterna som beskrivs i programmet. Färdigheterna är dela med sig, uthållighet i leken, ta 

initiativ till lek, förmågan att organisera lek/föreslå en lek, kunna delta i en lek och hjälpa andra eller 

be om hjälp i leken (Odom et al., 1997). Palla (2011) lyfter att intentionen att stötta barn och 

möjliggöra en positiv utveckling kan leda till en framtid där träning och korrigering tar allt större plats. 

PTSTs formulering, att stärka barns sociala färdigheter, skulle kunna kopplas till begreppet träning. 

Det kan vara värt att uppmärksamma hur denna “träning” utformas och om det medför en risk för att 

barns personligheter inte accepteras. Kan viss träning bli positiv om den syftar till att stärka barns 

färdigheter så att de ges möjlighet till delaktighet och inkludering? Användningen av 

interaktionsfärdighetsprogram med syfte att barn ska träna på att interagera under strukturerade former 

har visats ge goda resultat och bidragit till att barn stärkts i sin sociala kompetens vilket har lett till att 

det i längden har skapats möjligheter för varaktiga vänskapsrelationer (Aksoy & Baran, 2010; Szumski 

et al., 2015). I PTST är syftet att barn i behov av särskilt stöd får möjlighet att stärkas genom de 

arrangerade lekstunderna där de får “träna” på att leka tillsammans med en mer kompetent kamrat. 

Resultatet i denna studie har visat att båda barnen har utvecklats genom den här typen av “träning” 

som skedde genom att delta i de arrangerade lekstunderna, samt att samspelet mellan barnen kan bidra 

till att en mer inkluderande verksamhet möjliggörs. Carlsson och Nilholm (2004) menar dock att 

inkludering innebär att verksamheten ska ta utgångspunkt i individers olikhet. Detta står även 

beskrivet i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). Utifrån PTSTs upplägg ska barnet i 

behov av särskilt stöd inspireras av den lekkompetenta kamraten vilket kan tolkas som att barnet i 

behov av särskilt stöd ska efterlikna den mer lekkompetenta kamratens agerande. Det skulle kunna 

tolkas leda till korrigering och att olikheter inte accepteras. Skogman (2004) menar däremot att 

inkludering kan ske genom att skapa positiva erfarenheter mellan barn, något som skedde i den här 

studien när de arrangerade lekstunderna bidrog till ett positivt samspel mellan barnen.  

Genomförande av PTST  

Möjligheter och hinder med parkonstellationer 

I denna studie betonades att urvalet av barn inför den arrangerade lekstunden är av betydelse och det 

diskuterades kring hur parkonstellationerna kan skapas utifrån vad som är bäst för barnen. En aspekt 

som framkom var att det är viktigt att ta hänsyn till att inget barn ska känna sig obekväm i 

parkonstellationen eller under lekstunden. Det betonades även att det barn som ansågs som 

lekkompetent inte skulle användas som “extrapedagog” enbart i syftet att det andra barnet skulle få 

möjlighet att stärka sina sociala färdigheter. Efter den arrangerade lekstundens genomförande 

framkom att båda barnen utmanades och stimulerades i leken. Eftersom det skapades ett positivt 

samspel kan en tolkning vara att det lekkompetenta barnet inte blev “extrapedagog”. Ur denna studies 

teoretiska utgångspunkt kan detta förstås genom begreppet den närmaste utvecklingszonen, där barn 

med hjälp av vägledning av exempelvis en mer kompetent kamrat ges förutsättningar att utvecklas och 

lära (Askland & Sataøen, 2003). Guralnick och Groom (1987) har kommit fram till liknande resultat 

och beskriver att det gav positiva effekter när barn i behov av särskilt stöd samspelade under 
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arrangerade former med lekkompetenta kamrater och att det främst gynnade barn i behov av särskilt 

stöd men alla hade nytta av deltagandet.  

 

En annan tolkning av att lekstunden kan vara givande för båda barnen är att det lekkompetenta barnet 

kan ha andra utvecklingsområden än att stärka sina sociala färdigheter. När det skapas ett positivt 

samspel mellan barnen kan det lekkompetenta barnet få möjlighet att utvecklas i sin acceptans och 

kunnighet till barn som är i behov av särskilt stöd. Det kan i sin tur bidra till ett mer accepterande 

klimat i hela barngruppen (Carlsson Nilholm, 2004; Skogman, 2004). Pedagogerna upplever detta som 

en möjlighet med PTST och relaterar det till förskolans uppdrag där en del i arbetet är att stötta och 

uppmuntra barn i att stärka sin medkänsla och inlevelse i andra människors situation samt att barnet 

tidigt kan få grundläggande värderingar om solidaritet och tolerans (Skolverket, 2016a).  

Upplevelser av att skapa meningsfullhet och delaktighet                          

- samlingen 

I PTSTs manual beskrivs hur de arrangerade lekstunderna bör planeras och förberedas. Materialet som 

barnen ska leka med ska ställas i ordning och därefter skall samlingen ske på samma plats. Samlingen 

ska genomföras inför varje lekstund. Syftet med den är att barnen får presentera sig och sätta ord på 

olika strategier och lekmetoder samt att återkoppla till föregående lekstund för att på så sätt upprepa 

och befästa strategier som får samspelet att lyckas och färdigheterna att stärkas (Odom et al., 1997). 

Ett hinder som framkom i studiens resultat var att barnen blev distraherade och lockades av det 

framställda materialet. I studien initierade pedagogen till att genomföra samlingen inför lekstund två, 

men barnen responderade inte utan påbörjade leken direkt. Vid detta tillfälle försökte pedagogen, 

genom att själv delta i leken med barnen, förmedla hur olika strategier kan användas för att 

interaktionerna ska bli framgångsrika. Ett förslag till anpassning som framkom var att ge uppmaningar 

under lekens gång endast vid de tillfällen det finns behov för det så att barnens lek inte behöver 

avbrytas, istället för att genomföra en samling. I PTSTs manual står det beskrivet att barnen ska få 

möjlighet att praktisera strategierna på egen hand och att pedagogen endast ska ge uppmaningar vid 

behov och resterande tid enbart ska observera hur samspelet fortgår (ibid.). En konsekvens av att 

samlingen inte genomförs kan vara att fler uppmaningar behöver ges. Detta hade kunnat undvikas om 

samlingen hade genomförts eftersom dess syfte är att tillsammans samtala om hur leken kan 

genomföras. Samlingens betydelse bör förklaras tydligt och motiveras i PTSTs manual så att 

genomförandet tjänar mot sitt syfte.  

   

Ett annat alternativ till anpassning som framkom i studiens resultat var att samlingen istället skulle 

kunna genomföras före lekstundens start med hela barngruppen på avdelningen. Anledningen till att 

detta förslag uppkom var att de barn som deltog i studiens lekstunder kan ha varit “för lekkompetenta” 

för att dra nytta av själva lekstundens upplägg eftersom de så snabbt kom igång med leken på egen 

hand utan pedagogens insats. I studiens resultat framkom att barn i större behov av att stärka sina 

sociala färdigheter kan ha mer nytta av upplägget med samlingen och lekarna. Det anses att dessa barn 

är i större behov av struktur och tydlighet och kan gynnas mer av den ingående stöttningen under 

lekprocessen.   

Upplevelser av att skapa meningsfullhet och delaktighet                          

- namnleken 

I studiens resultat behandlades upplägget med namnleken i de arrangerade lekstunderna och 

möjligheter och hinder med den tolkas utifrån olika perspektiv. I PTSTs manual beskrivs namnleken 

som en del i samlingen före lekens start i syfte att barnen ska uppmärksamma varandras namn, genom 
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att barnen säger “hej (kamratens namn)” till varandra (Odom et al., 1997). I studiens resultat framkom 

att namnleken anpassas genom att barnen istället bygger sitt eget namns begynnelsebokstav i lego. En 

reflektion som framkom var att barn inom svensk förskoleverksamhet känner varandra väl och därmed 

stimuleras mer om namnleken som genomförs är mer utmanande än att enbart säga “hej”. Det lyfts 

även i resultatet att barnen ska vara bekväma med hälsningsmetoden, vilket de möjligen inte är utifrån 

PTSTs upplägg. Vikten av en stimulerande lärmiljö står även beskrivet i Lpfö98/2016 där det går att 

läsa att miljön bör organiseras så att den är stimulerande för barn eftersom barnen annars kan hämmas 

i sin utveckling (Skolverket, 2016a).  

 

När barn som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas genom dess namn, exempelvis när en kamrat 

önskar att initiera till lek, kan detta innebära att självbilden hos barnet utvecklas i positiv bemärkelse, 

eftersom att barnet då kan uppleva en känsla av att vara efterfrågad i leksammanhang. I Lpfö98/2016 

står det att barn inom förskolan ska få stöd i att utveckla ett positivt tankesätt om sig själva och att de 

ska få hjälp i att känna tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 2016a). Om pedagoger kan skapa 

sådana förutsättningar genom PTST kan det bidra till att samspel initieras när barnen bekräftar 

varandras namn, vilket i sin tur kan stärka barnens självbild och interaktion kan uppstå. Utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt kan detta tolkas genom att barnets sekundära funktionshinder, att inte 

kunna delta framgångsrikt i leken, minskas och barnen för möjligheter att delta och integreras i 

verksamheten (Gindis, 1999).  

 

Resultatet visar att de barn som genomförde namnleken tittade på varandra och skrattade under tiden 

som de presenterade sig utifrån de konstruerade legobokstäverna. Barnen har därmed fått en erfarenhet 

av att skratta tillsammans. Barnens glädje kan tolkas vara ett uttryck för att den anpassning som 

gjordes för namnleken var framgångsrik. Engdahl (2011) skriver att val av kamrat, men även 

omkringliggande miljöfaktorer har betydelse för hur leken utvecklas. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) skriver att det är pedagogens uppgift att arrangera miljöer som inspirerar till lek så 

att samspel kan uppstå. Upplevelsen i denna studie är att barnen fick positiva erfarenheter av den 

anpassade namnleken. Namnleken kan även bidra till att barn som är i behov av att stärka sin sociala 

kompetens kan använda strategin att säga namnet på kamraten som hen önskar att leka med. Det kan i 

sin tur leda till att barnet i behov av särskilt stöd lättare kan ta kontakt med andra barn för att initiera 

lek på eget initiativ framöver. Detta går att relatera till Lpfö98/2016 (Skolverket, 2016a) där det står 

beskrivet att förskolan ska skapa möjligheter och situationer för barn att ta egna initiativ som leder till 

att de utvecklar sin sociala och kommunikativa kompetens. Sheridan et al. (2009) belyser även vikten 

av samspel barn emellan och menar att barn i samspel med andra barn lär sig hur de ska vara i relation 

till andra. I studien arrangerade pedagogen en lärmiljö som var meningsfull för båda barnen och gav 

dem förutsättningar att samspela, något som kan tolkas ligga till grund för framtida interaktioner och 

en mer inkluderande verksamhet.  

Upplevelser av att skapa meningsfullhet och delaktighet                          

- val av lek och material  

I programmet PTST beskrivs det att val av lekar och material bör anpassas efter barnens intressen då 

syftet är att barnen ska genomföra leken så att det blir meningsfullt för dem (Odom et al., 1997). 

Barnen som i studien deltar i de arrangerade lekstunderna möts i ett gemensamt intresse kring legot. 

Pedagogerna hade erfarenhet av barnens intresse och planerade val av lek inför lekstunden utifrån det. 

Skogman (2004) beskriver vikten av att pedagoger lyssnar in barnen och deras intressen för att 

möjliggöra meningsfulla aktiviteter där de känner sig delaktiga. Studiens resultat visar att det upplevs 

som en möjlighet att ha kunnat anpassa materialet i PTST utifrån barnens intressen. I Lpfö 98/2016 
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(Skolverket, 2016a) går det även att läsa att verksamheten bör organiseras utifrån barnens egna 

intressen och erfarenhetsvärld för att öka barnens motivation och att barnen på så vis kan utveckla de 

sociala och kognitiva förmågorna. Det går vidare att läsa att den fysiska miljön kan hindra barns lek 

om den inte ger rätt förutsättningar (ibid.). När de två barnen möts under den arrangerade lekstunden 

går det att tolka som att det gemensamma intresset skapar en situation där samspel möjliggörs, uppstår 

och fortgår. Detta är enligt pedagogerna inget som vanligtvis förekommer eftersom barnen vanligen 

inte väljer varandra i leksituationer. De positiva interaktionerna kan bidra till att barnen får 

erfarenheter av positivt samspel med varandra vilket kan vara givande för framtida 

interaktionstillfällen. Carlsson och Nilholm (2004) lyfter en problematik som kan uppstå när vissa 

barn har rätt till mer stöd än andra och hur de ska kunna få det stöd de behöver utan att särskiljas. I den 

här studien framkom det att om pedagogerna skapar situationer där barnen kan mötas kring ett 

gemensamt intresse, kan intresset gå före eventuella hinder, som exempelvis konflikter kring val av 

lek. Detta kan skapa situationer där barn i behov av särskilt stöd kan få möjlighet att leka och 

utvecklas tillsammans med andra barn på avdelningen utan att särskiljas.  

Förutsättningar för att kunna vara en aktiv 

pedagog 

Något som det reflekteras kring i studiens resultat var ovanan av att ge barnen uppmaningar i leken på 

det sätt som beskrivs i PTST. I resultatet framkom att formuleringarna av uppmaningarna upplevdes 

onaturliga, men att syftet med att ge uppmaningar i sig upplevdes positivt och att de bidrog till att 

hålla leken och interaktioner mellan barnen på “rätt spår” genom att fungera som inspiration och 

hjälpmedel för pedagogen. Uppmaningarna upplevs dock för styrande och låsta så som de är 

formulerade i PTST. Ett förslag som presenterades för att uppmaningarna ska lämpa sig bättre i svensk 

förskoleverksamhet är att de kan samlas i en “idébank” som pedagoger kan använda vid behov. Barton 

(2016) beskriver vikten av att pedagoger ska anpassa uppmaningar efter barnens behov så att barnen 

ges förutsättningar att delta i leken och skapa positiva interaktioner. När pedagoger är närvarande i de 

arrangerade lekstunderna och ger uppmaningar, så får barnen bättre möjligheter att utveckla sina 

sociala färdigheter (Odom et al., 1997; Szumski, 2015). Luttropp (2011) belyser att pedagogens aktiva 

deltagande inte innebär att aktivt leka med barnen, utan att de bör finnas till hands för att stötta leken 

vid behov, något som är i linje med PTSTs lekinstruktioner. I studien framkom det att barnen genom 

de arrangerade lekstunderna där pedagogen stöttar vid behov kan få strategier som de kan 

implementera och applicera på egen hand i den fria leken, vilket kan tolkas vara ett steg i arbetet mot 

en mer inkluderande verksamhet. Om barn får tillgång till lekstrategier med hjälp av pedagogens 

uppmaningar kan det utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att barnen har fått möjlighet att 

utveckla nya färdigheter i den närmaste utvecklingszonen med hjälp av pedagogens vägledning 

(Askland & Sataøen, 2003). Om pedagogerna får tillgång till en “idébank” av uppmaningar som de är 

bekväma med, kan de systematiskt använda sig utav uppmaningarna som en förebyggande metod i 

olika leksituationer på ett medvetet sätt under hela dagen, vilket kan tolkas som en möjlighet med 

uppmaningarna.  

 

I resultatet i denna studie framkommer det även att det upplevs onaturligt och obekvämt för 

pedagogerna att själva gå in i barnens lek. Sheridan et al. (2009) beskriver att det finns ett motstånd 

bland pedagoger att gå in och delta eller styra i leken eftersom den anses tillhöra barnens egna värld. 

Samtidigt visar forskning att pedagoger som är passiva i situationer när barn leker kan leda till 

ensamlek bland barn (Skogman, 2004). Det av stor vikt att pedagoger är medvetna om att deras aktiva 

deltagande kan bidra med positiva effekter i barns lek och att det i sin tur kan möjliggöra 
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framgångsrika interaktioner (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; Luttropp 2011; Sheridan et al., 

2009). I studien framkom det att pedagogerna trots den obekväma känslan av att själva leka kunde se 

vinster med ett visst deltagande. Även studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella 

perspektivet, belyser att pedagogens roll är viktig i skapandet av samspelssituationer och för barns 

lärandeprocesser (Askland & Sataøen, 2003).  

Specialpedagogiska insatser för en mer 

inkluderande verksamhet 

Specialpedagogens uppdrag inom förskolan är att skapa en inkluderande verksamhet som fungerar för 

alla barn och varje barn (Carlsson och Nilholm, 2004). Göransson et al. (2015) skriver att handledning 

är en av specialpedagogens främsta arbetsuppgifter. Enligt Kucharczyk et al. (2012) kan handledning 

bidra till att pedagoger tillsammans kan reflektera kring hur deras förhållningssätt och attityder 

påverkar lärmiljön och därmed barns möjlighet till inkludering. I studien framkom det att pedagogerna 

kan vända sig till en specialpedagog när de har behov av handledning i arbetet med att skapa en 

inkluderande verksamhet. Det lyfts att om handledning ska kunna genomföras är det av vikt att även 

ledningen kan se fördelar med den och skapar tillfällen där pedagogerna får tid till att reflektera 

tillsammans. Det framkom även att det är en fördel om specialpedagogen och andra yrkeskategorier 

som pedagoger samverkar med är insatta i PTSTs upplägg och genomförande eftersom det kan tillföra 

ett gemensamt yrkesspråk och de då kan tala utifrån samma termer och får förståelse för varandras 

uttalanden. Assarson (2009), Mollberger Hedqvist (2006) och Myndigheten för skolutveckling (2008) 

belyser alla att ett gemensamt yrkesspråk kan fungera som ett verktyg för kommunikation så att 

berörda relaterar till samma saker, kan samverka väl och förstå varandra i samtal. Colnerud och 

Granström (2002) menar att ett gemensamt yrkesspråk även kan bidra med en större insikt i hur 

begrepp används och att negativa och kategoriserande begrepp därmed kan undvikas. I studien 

framkom även att väntetiden för att få en specialpedagog till arbetsplatsen när det finns behov för det, 

kan vara lång. Eftersom inkludering inte nämns i styrdokumenten (Lundqvist, 2015) kan en negativ 

konsekvens bli att pedagoger inte vet vad begreppet innebär och hur de kan arbeta med det i praktiken. 

Det upplevs att det i väntan på specialpedagogen kan behövas ett konkret verktyg för att jobba mot en 

inkluderande verksamhet och att PTST kan fungera som ett sådant konkret material.  

Studiens relevans för den specialpedagogiska 

verksamheten 

Göransson et al. (2015) skriver att specialpedagogen ofta arbetar kring barn som anses vara i behov av 

särskilt stöd och att specialpedagogens arbetsuppgifter bland annat består av att handleda och vägleda 

pedagoger i deras arbete med att anpassa och organisera barnens lärmiljö. I utformningen av det 

särskilda stödet kan specialpedagogen fungera som ett komplement till pedagogerna (Skolverket, 

2016b).  

 

I arbetet med PTSTs kartläggningar kan specialpedagogen vid behov stödja pedagogerna i att se en 

större helhet kring barnet och se situationer och barn på ett distanserat sätt och på så vis få en tydligare 

bild av den eventuella problematiken. Specialpedagogen kan på så vis även lösa upp eventuella 

förgivettagna föreställningar av barns svårigheter. Specialpedagogen kan vid behov även stötta 

pedagoger med att verkställa de arrangerade lekstunderna. Specialpedagogen skulle även kunna 
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närvara som observatör under lekstunderna för att under ett senare handledningstillfälle tillsammans 

med pedagogerna resonera kring hur lekstunderna och interaktionerna mellan barnen kan utvecklas.  

 

Carlsson och Nilholm (2004) beskriver att specialpedagoger bland annat arbetar för en inkluderande 

verksamhet. Det arbete som specialpedagogen kan tillföra via handledning och observationer kan bidra 

till att pedagogerna kan applicera PTST i verksamheten i syfte att barn ska få erfara positiva 

interaktioner som i sin tur kan leda till att barnen blir mer delaktiga och inkluderade i verksamheten.  

Förslag till vidare forskning  
PTST har använts i Polen med goda resultat och den här studien visar att pedagogerna är positiva till 

programmet. Det vore intressant att översätta programmet till svenska och låta ett utökat antal 

förskolor få ta del av det för att undersöka vidare upplevelser och resultat av programmet i svensk 

förskoleverksamhet.  

 

Inom svensk förskola är arbetet med interaktionsfärdighetsprogram som PTST inte vanligt 

förekommande. I Lpfö98/2016 (Skolverket, 2016a) beskrivs att barns utveckling ska följas upp och 

dokumenteras men att det är verksamheten som ska stå i fokus i denna process. I studien framkom 

svårigheter med att tolka läroplanens uppdrag gällande den kontinuerliga uppföljningen av barns 

utveckling utan att fokus läggs på individuella färdigheter. Det vore givande att forska vidare kring hur 

dessa två perspektiv kan kombineras så att både barnet och miljön kan uppmärksammas på ett 

konstruktivt sätt inom den svenska förskolan. Skulle ett interaktionsfärdighetsprogram som PTST 

kunna bidra till detta?  
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förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Från: 
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Bilagor 

Bilaga 1 

PTSTs skattningsschema  

 

(översatt av handledaren) 

1= aldrig förekommande, 5= ofta förekommande beteende. Ringa in en siffra i varje rad.  

1…..2…..3…..4….5 1. Barnet samtalar på ett adekvat sätt 

1…..2…..3…..4….5 2. Barnet klarar turtagning i leken 

1…..2…..3…..4….5 3. Barnet leker i samarbete med andra 

1…..2…..3…..4….5 4. Barnet varierar sitt sociala beteende på ett adekvat sätt 

1…..2…..3…..4….5 5. Barnet är uthållig i sina försök att leka med andra  

1…..2…..3…..4….5 6. Barnet ger respons till andra, på ett spontant sätt 

1…..2…..3…..4….5 7. Barnet verkar ha roligt 

1…..2…..3…..4….5 8. Kamraterna som interagerar med barnet verkar ha roligt 

1…..2…..3…..4….5 9. Barnet håller samspelet i gång när det har uppstått 

1…..2…..3…..4….5 10. Kamraterna letar upp barnet för att leka tillsammans 

1…..2…..3…..4….5 11. Barnet använder ett adekvat socialt beteende för att initiera samspel 

1…..2…..3…..4….5 12. Barnet kommer in i leken utan att störa kamratgruppen 

1…..2…..3…..4….5 13. Barnet föreslår nya lekidéer i leksituationer 

1…..2…..3…..4….5 14. Barnet ler mot kamraterna under leksituationer 

1…..2…..3…..4….5 15. Barnet delat med sig av leksaker och material med kamraterna 

1…..2…..3…..4….5 16. Barnet är engagerat i lekaktiviteter där socialt samspel kan uppstå 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Intervju 1 

Frågeområde: 

Nuläge och reflektioner kring programmet PTST.  

Intervjufrågor: 

Vad får ni för tankar och reflektioner när ni hör om programmet? 

Kan ni se några hinder/möjligheter med programmet, berätta hur och varför? 

Hur arbetar pedagogerna på förskolan i nuläget? (används något material, ex. BRUKA) 

Vad finns det för behov på förskolan kring exempelvis de barn som ni har frågetecken kring? 

På vilket sätt skulle detta kunna vara användbart på er förskola? 

 

Intervju 2-4 

Frågeområde: 

Nuläge, samt vilka möjligheter och hinder pedagogerna reflekterar kring med användandet av PTST i 

svensk förskoleverksamhet. Även pedagogernas tankar om hur PTST kan skapa en mer inkluderande 

verksamhet och hur lärmiljön kan anpassas för det. 

Intervjufrågor: 

Hur upplevdes det att arbeta med programmet? 

Hur upplevdes det att arbeta med observationsschemat? (tydlighet i schemat, upplevelsen kring de 

olika lekbeteendena, lätt/svårt, de sex sociala färdigheterna) 

Hur upplevdes det att arbeta med de arrangerade lekstunderna?  

Vad kan ni se för hinder/möjligheter med programmets olika delar? 

Hur ser ni på att det kan skapa en mer inkluderande verksamhet? 

Hur tänker ni kring utformningen av miljön utifrån PTSTs beskrivning?  

Vad blir nästa steg i arbetet med programmet? (anpassningar, re-testing) 

Har arbetet med programmet väckt några nya tankar eller funderingar? 

Vilka barn valdes ut? På vilka grunder gjordes det? 

 

Intervju 5 

Frågeområde: 

Utvärdering och slutgiltigt ställningstagande. 

Intervjufrågor:  

Hur upplevdes programmet i helhet? 

Hur upplevdes det att arbeta med observationsschemat? (tydlighet i schemat, upplevelsen kring de 

olika lekbeteendena, lätt/svårt, de sex sociala färdigheterna) 

Hur upplevdes det att arbeta med de planerade lekarna? (tydlighet i lekbeskrivningarna, upplevelsen 

kring de olika lekbeteendena, lätt/svårt, de sex sociala färdigheterna) 
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Hur upplever ni att arbetet/programmet gynnar barnen? (barn i behov av stöd, barn i gråzon, övriga 

barn) 

Hur upplevde ni att de barn som valdes ut som förebilder kunde bidra i lekarna? 

Är detta ett program ni skulle kunna tänka er att arbeta med, varför? 

Vilka hinder/möjligheter kan ni se i arbetet med detta program? 

Förslag på förändringar eller anpassningar som gör att programmet bättre kan fungera i svensk 

förskoleverksamhet.  

Övriga funderingar, tankar, reflektioner. 
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Bilaga 3 

Observationsschema  

 

Plats Aktivitet - vad 

händer 

Kommunikation 

pedagog, (verbal/icke 

verbal) 

Kommunikation 

barn, (verbal/icke 

verbal) 

Övrigt 

Byggrummet Bygga med lego 

tillsammans, utifrån 

PTSTs instruktioner  

 

  Andra 

lektillfället 

 

Social 

färdighet: 

Organisera 

lek. 
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Bilaga 4 

Missivbrev till pedagoger 

 

Hej! 

Vi är två lärare som vidareutbildar oss till specialpedagoger. Vi studerar vid Specialpedagogiska 

institutionen, vid Stockholms universitet. Under höst 2016 kommer vi att skriva vårt självständiga 

arbete (15 hp.). Vårt arbete kommer att handla om barns lek och hur förskollärare kan stödja alla barn 

i deras gemensamma lek. Arbetet kommer att utgå från ett program som heter ”Play Time Social 

Time” som har utvecklats i USA och har använts även i Europa, blanda annat i Polen. Vi kommer att 

ingå i ett projekt vid Specialpedagogiska institutionen som utforskar detta program och dess eventuella 

utveckling för att fungera i svensk förskoleverksamhet. 

Syftet med vårt arbete är att tillsammans med dig som förskollärare samtala om programmet, kritiskt 

granska programmets uppläggning och undersöka möjligheterna att använda detta material i svensk 

förskoleverksamhet. Empirin till vårt arbete kommer till största delen att utgöras av fem samtal med 

dig som pedagog. 

Vi kommer även att följa dig som förskollärare vid ett par tillfällen i verksamheten under augusti-

september ht 2016. Då kommer vi att observera hur olika lekstunder genomförs tillsammans med en 

grupp barn.  

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer om god forskningssed, samt Vetenskapsrådets 

(2002) fyra forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Det innebär bland annat att ni när som helst har rätt att avbryta deltagandet.  

 

Med vänliga hälsningar, Monique Häggebrink och Karin Müller Nyman 

 

Ort och datum:__________________________________________________________ 

Deltagandes underskrift:___________________________________________________ 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Uppsatsskrivare: 

Monique Häggebrink, moniquehaggebrink@hotmail.com 

Karin Müller Nyman, karinmullernyman@gmail.com 

 

Handledare: 

Eva Siljehag, eva.siljehag@specped.su.se  

Mara Allodi Westling, mara.allodi@specped.su.se 

 

 

 

 

 

mailto:eva.siljehag@specped.su.se
mailto:mara.allodi@specped.su.se
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Bilaga 5 

Missivbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi är två specialpedagogstudenter som heter Karin och Monique. I höst ska vi skriva vårt 

examensarbete. Temat för vårt arbete kommer att vara barns lek och handlar om hur pedagoger kan 

stödja barn i leken.    

Arbetet utgår från ett material som heter ”Social Time Play Time” som kommer från USA och har 

använts i några länder i Europa. Nu vill några forskare på specialpedagogiska institutionen se om det 

här materialet går att använda i Sverige och vi har blivit tillfrågade om att delta i det projektet. 

Vår uppgift är att resonera med pedagogerna kring deras upplevelse av materialet. Det innebär även att 

pedagogerna kommer att testa delar av materialet genom att genomföra observationer under barnens 

vardagliga lekstunder utan barnens intresse.    

Vårt examensarbete kommer givetvis att vara helt avidentifierat så inga namn eller platser kommer att 

redovisas. Ni har även rätt att när som helst avbryta deltagandet utan att det medför konsekvenser för 

er.  

Med er underskrift godkänner ni härmed att pedagogerna på avdelningen får tillåtelse att observera ert 

barn. 

 

 

     Barnets namn                          Vårdnadshavarens underskrift 

---------------------------                        -------------------------------------------- 

 

Om ni har frågor angående projektet kan ni kontakta vår handledare Eva Siljehag. 

eva.siljehag@specped.su.se 
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Stockholms universitet/Stockholm University 
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