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Sammanfattning 

Lek och samspel har en mycket stor betydelse för barns gemenskap, delaktighet och inkludering i 

förskolan. Forskning visar att barn i behov av särskilt stöd av olika anledningar kan riskera att inte bli 

delaktiga i lek och samspel med andra barn. Denna studie har en kvalitativ forskningsansats där syftet 

med studien har varit att beskriva och analysera programmet PlayTime/Social Time (PT/ST) och dess 

användbarhet i den svenska inkluderande förskolemiljön. Programmet PT/ST syftar till att ge alla barn 

och varje barn möjlighet att utveckla samspelsfärdigheter. Detta för att ge positiva erfarenheter av 

gemensam lek och social samvaro för alla barn och varje barn, vilket därmed kan bidra till ökad 

delaktighet och inkludering för barn i förskolan. Empirin samlades in genom fem semistrukturerade 

intervjuer med en förskollärare, samt observationer där förskolläraren genomförde två samlingar och 

två arrangerade lekstunder ur programmet PT/ST. Vid observationerna deltog fyra barn. Analysarbetet 

har inspirerats av fenomenologin, vilken syftar till att finna de studerade fenomenens meningsbärande 

enheter. Studiens resultat belyser programmet PT/STs möte med och användbarhet i svensk förskola. 

Resultatet visade att förskolläraren anser att arbetet med barns sociala samspel och att utveckla barns 

sociala kompetens är förskolans viktigaste uppgift, och i detta arbete skulle PT/ST kunna vara 

användbart för att ge barn erfarenheter och kunnande av samspelsfärdigheter. Resultatet visar även att 

programmet PT/ST skulle kunna vara användbart i syfte att skapa ett gemensamt förhållningssätt i 

barngruppen om alla barn får möjlighet att delta. Studiens slutsats är att förskollärares intentioner har 

stor betydelse för hur de värderar och arbetar med barns lek och samspel. Att förskolor arbetar utifrån 

programmet PT/ST, är ingen garanti för att barnen blir mer socialt kompetenta, men det kan skapa 

förutsättningar och ge möjligheter för alla barn och varje barn att få erfarenheter och kunnande i 

samspelsfärdigheter och gemensam lek i inkluderande förskolemiljöer. 

                                    

Nyckelord: 

Play Time/Social Time, lek, samspel, delaktighet, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, 

specialpedagogik. 
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Abstract 

 
Playing and socializing is of great importance for children's fellowship, participation and inclusion in 

preschool. Research show that children in need of special education are at risk of exclusion from 

playing and socializing with other children for various reasons. This study takes a qualitative approach 

aimed at describing and analyzing the Play Time/Social Time (PT/ST) program and its utility in the 

inclusive milieu of the Swedish preschools.  The PT/ST program strives to give each and every child 

the opportunity to develop the skills needed for social interplay in order to create a positive experience 

that can contribute to increased participation and inclusion for all. Data was collected from five 

semistructured interviews with a preschool teacher as well as observations from two lessons and two 

activities from the program PT/ST, all of which were supervised by the same teacher and involved 

four children. The analysis takes its inspiration from phenomenology, which seeks to find the units of 

purpose and meaning within the studied phenomenon. We explore the meeting between, and utility of, 

the PT/ST program with regards to the Swedish preschool system. The interrogated preschool teacher 

holds the learning of social interplay and social competence to be the most significant lesson the 

preschool can impart on young children, and that PT/ST could be useful towards this end. It could also 

create a unified approach towards giving all children equal opportunity for participation. The 

conclusion we draw is that the intentions of the preschool teacher will matter greatly for how they 

assess and work with the interplay and socializing between children. The PT/ST program will not 

alone guarantee any increased social competence, but could create the conditions and opportunities for 

each and every child to gain the experience and knowledge of social interplay through playtime in an 

inclusive preschool setting. 
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Play Time/Social Time, children's play, social interaction, participation, inclusion, children in need of 

special education, special education. 

 



 

 

Förord    

 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga deltagare som medverkat i denna studie. Vi vill även tacka 

projektledarna Eva Siljehag och Mara Westling Allodi för att vi fått möjlighet att göra denna delstudie, 

i projektet Lek och samspel för alla barn i inkluderande förskolemiljöer. Vi riktar ett extra stort tack 

till Eva Siljehag för vägledning och värdefulla synpunkter genom hela denna studies genomförande. 

Detta arbete har präglats av ett berikande samarbete mellan oss båda författare, vilket bidragit till att vi 

under hela processen varit lika delaktiga i arbetets alla delar. 

 

 

Uppsala, december 2016 

Caroline Åman och Ida Renlund 
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Inledning 

För människan är lärandet en del av livet. De första åren i en människas liv är betydelsefulla då det 

handlar om att lära sig att förhålla sig till sin omvärld och andra människor. I och med detta får 

förskolan en viktig roll då det gäller barns livslånga lärande. Förskolan utgör inte bara det första steget 

i utbildningssystemet utan är kanske även det viktigaste (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 

Idag går 83 procent av alla ett- till femåringar i förskolan. I åldersgruppen tre till fem år är nästan 95 

procent av barnen inskrivna i förskolans verksamhet (Skolverket, 2013). Då de flesta svenska barn 

idag går i förskolan har detta bidragit till en stor ökning av barns sociala kontakter (Sommer, 2003). 

I Sverige ska förskolan i enlighet med styrdokumenten vara en verksamhet där alla barns fulla 

potential tas tillvara (Vetenskapsrådet, 2015). Förskolans läroplan Lpfö 98 betonar uppdraget att 

stimulera och stödja barns utveckling och lärande ur en rad olika aspekter. Där centrala aspekter är 

barns sociala samspel samt en ökad förståelse för alla människors lika värde (Skolverket 2016; 

Skånfors, 2013). För de förskolebarn som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd är det ofta i 

samspelet med andra barn som svårigheter uppstår (Skolverket, 2015). Detta kan få till följd att barn i 

behov av särskilt stöd inte har lika många vänner som andra barn och riskerar därmed att inte bli 

delaktiga i leksituationer (ibid). Då dessa barn mer sällan väljs som lekkamrat av andra barn får de 

därmed färre chanser till lek och samspel. Detta i sin tur ger färre möjligheter att tillägna sig och 

utveckla social kompetens. Leken har därav en mycket stor betydelse för barns gemenskap, delaktighet 

och inkludering i förskolan (Odom et. al., 1997; Skolverket, 2015).  

Vi har i vårt yrke som förskollärare och under vår utbildning till specialpedagoger kommit i kontakt 

med barn som av olika anledningar behöver stöd i leksituationer och i socialt samspel. Därför valde vi 

att delta i det av specialpedagogiska institutionen initierade projektet vars syfte är att undersöka hur 

programmet Play Time/Social Time (PT/ST) kan hjälpa alla barn och varje barn att utveckla social 

kompetens genom lek. Detta för att bidra till en ökad gemenskap, delaktighet och inkludering i 

förskolans verksamhet. Vår studie är en delstudie i projektet Lek och samspel för alla barn i 

inkluderande förskolemiljöer. Projektledare är Eva Siljehag och Mara Westling Allodi vid 

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 
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Syfte och frågeställningar 

Det amerikanska programmet PT/ST syftar till att ge alla barn och varje barn möjlighet att utveckla 

samspelsfärdigheter. Detta för att ge positiva erfarenheter av gemensam lek och social samvaro för alla 

barn och varje barn, vilket därmed kan bidra till ökat samspel, delaktighet och inkludering för barn i 

förskolan. Syftet med denna studie är att beskriva och analysera programmet PT/ST och dess 

användbarhet i den svenska inkluderande förskolemiljön.  

 

1. På vilket sätt kan programmet PT/ST möjliggöra aktiva lekstunder för alla barn och varje barn 

i en inkluderande förskolemiljö? 

 

2. Vilka svårigheter och hinder kan urskiljas vid användningen av programmet PT/ST? 

 

3. På vilket sätt kan programmet PT/ST anpassas för att användas i svensk förskola? 

 

4. På vilket sätt kan programmet PT/ST bidra till delaktighet för varje barn och alla barn och en 

inkluderande förskolemiljö? 
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Definitioner av centrala begrepp  

 

Social kompetens, samspelsfärdigheter och samspel 

I den forskning och litteratur som använts i denna studie förekommer begreppen, interaktion, samspel, 

social kompetens, social samvaro, samspelsfärdigheter och samvarokompetens med flera. Vi har 

därför valt att i denna studie använda begreppen social kompetens, samspelsfärdigheter och samspel. 

Begreppet social kompetens definieras i denna studie som den egenskap vilket gör att en individ kan 

samspela med andra individer i olika situationer på ett positivt sätt. För att ha en god social kompetens 

och kunna delta i socialt samspel krävs vissa samspelsfärdigheter till exempel turtagning och 

uthållighet i lek. För ett barn ska utveckla samspelsfärdigheter förutsätter det deltagande i socialt 

samspel i gemenskap med andra människor. Begreppet samspel definieras i studien enligt följande; att 

en individ kommunicerar verbalt eller kroppsligt i förhållande till andra individer. För att ett samspel 

ska uppstå krävs att individer gör något i förhållande till varandra och att det också sker en form av 

reaktion dem emellan (Johansson, 2009; Luttropp, 2011; Sommer, 2003; Ytterhus, 2002).  

Inkludering, tillgänglighet och delaktighet 

I begreppet inkludering ligger en tanke om att ta till vara på alla människors olikheter och att anpassa 

omgivningen efter dessa. Detta är en specialpedagogisk grundtanke (Carlsson & Nilholm, 2005). 

Inkludering förutsätter såväl tillgänglighet som delaktighet. Förskolan behöver vara såväl fysiskt, 

pedagogiskt som socialt tillgänglig för barnen. Att lärmiljön är tillgänglig kan ses som en 

nödvändighet men är inte tillräckligt för delaktighet. Delaktighet är något som måste erövras av varje 

enskild individ. För barn är erkännande från både kamrater och pedagoger mycket viktigt och påverkar 

barnens upplevelse av delaktighet (Skolverket, 2015). 

Funktionsnedsättning 

Den 1 januari 2015, ersattes begreppet funktionshinder med funktionsnedsättning i diskriminerings-

lagen (SFS 2008:567). Därav använder vi oss av begreppet funktionsnedsättning även om forskning 

och litteratur vi läst skriver funktionshinder. 

Särskilt stöd 

Särskilt stöd kan i förskolan ges till de barn som behöver stöd för att kunna utvecklas optimalt 

och/eller för att kunna delta i förskolans verksamhet (SFS 2010:800). Barn i behov av särskilt stöd kan 

definieras som de barn som formellt identifierats som barn i behov av särskilt stöd av externa experter. 

De flesta av dessa barn får en diagnos i samband med att de identifieras. Barn kan även anses vara i 

behov av särskilt stöd baserat på att förskolepersonal bedömer att barnen behöver extra insatser i 

förskolan (Lillvist & Granlund, 2010).   
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Bakgrund 

Nedan följer en beskrivning av vad förskolans styrdokument säger om lek, samspel, delaktighet och 

inkludering. Sedan beskrivs programmet PT/ST följt av en kort beskrivning av kunskapsområdet 

specialpedagogik.  

Förskolans styrdokument 
Förskolan ska vara en plats där olikheter ses som en tillgång och där varje barn får det stöd och den 

stimulans som just det barnet behöver. Detta uppdrag är förankrat både nationellt och internationellt. 

Internationella styrdokument 

FN:s barnkonvention är ett rättsligt internationellt bindande avtal som Sverige anslutit sig till. 

Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Samtliga anslutna 

länder är överens om att barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga 

om personlighet, anlag, fysisk och psykisk förmåga. Lek lyfts fram som en rättighet för barn att få 

ägna sig åt (UNICEF Sverige, 2009). 

Sverige har också åtagit sig att arbeta efter Salamancadeklarationen. I enlighet med 

Salmancadeklarationen ska (för)skolorna ge plats för alla barn, oberoende av barnets fysiska, 

intellektuella, sociala, emotionell eller språkliga förutsättningar. Deklarationen utgår från 

uppfattningen att skillnader människor emellan är normala. Det leder till att verksamheten måste 

anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas efter i förväg fastställda antaganden om 

hur lärande sker. Detta ska genomföras med en pedagogik som sätter barnet i centrum, vilket är till 

nytta för samtliga barn och för samhället i stort (Svenska Unescorådet, 2006). 

Nationella styrdokument 

I enlighet med skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov ska utformas så 

att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolans uppdrag är dessutom att främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning (SFS 

2010:800). 

I förskolans läroplan står skrivet att de barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd har 

rätt till detta för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta betyder att alla barn ska få känna att de 

är en tillgång i gruppen och känna glädje över sina framsteg. Leken lyfts fram som viktig för barns 

utveckling och lärande och ett medvetet användande av lek lyfts fram som ett verktyg för att främja 

detta. Lärande ska ske såväl i samspelet mellan barn och vuxna som barnen emellan (Skolverket, 

2016). 

Programmet Play Time/Social Time 
Programmet PT/ST arbetades fram för cirka 20 år sedan vid University of Minnesota i USA, där 

forskare samarbetat med yrkesverksamma specialpedagoger. Programmet PT/ST handlar om att lära 

barn samspelsfärdigheter utifrån evidensbaserad forskning (Odom et al., 1997). Programmet PT/ST 
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vänder sig främst till de barn där det uppstår svårigheter i samspelet med kamrater men kan vara 

utvecklande för alla barn. Genom upprepade observationer kartläggs och identifieras de barn som är i 

behov av att utveckla samspelsfärdigheter, samt de barn med god social kompetens vilka blir 

rollmodell och samspelspartner (ibid.). Till grund för dessa observationer/kartläggningar används ett 

observationsschema Skattning av barns lek (Bilaga 1). Detta observationsschema består av sexton 

olika punkter, som till exempel barnet samtalar på ett adekvat sätt eller barnet klarar turtagning i 

leken. Varje punkt skattas på en skala från siffran 1 till 5. Där siffran 1 står för aldrig förekommande 

lekbeteende och siffran 5 står för ofta förekommande lekbeteende. 
I programmet PT/ST används leken som verktyg och syftet med tillämpningen av programmet är att 

ge barn möjlighet att utveckla sex olika samspelsfärdigheter, vilket syftar till att öka den sociala 

kompetensen hos förskolebarn i åldern tre till fem år. De sex olika sociala samspelsfärdigheterna är 

att; (1) dela med sig genom att erbjuda leksaker för att initiera lek och samspel, (2) ha uthållighet i att 

ta kontakt med en annan person, (3) fråga andra barn om leksaker för att initiera lek eller samspel, (4) 

organisera lek, föreslå aktiviteter/lekar för att leka med andra barn, (5) komma överens med andra 

genom att visa positiv respons i samspelet med en annan person, (6) samt hjälpa andra eller be andra 

om hjälp (Odom et al., 1997). 

Aktiviteterna i programmet PT/ST ska göras under 100 dagar i en liten grupp med två eller fyra 

deltagande barn. Dagligen ska barnen delta i en “Social Skills Lessons” och efterföljande “Activity. 

För att anpassas till den svenska förskolan har dessa begrepp översatts av oss till samling respektive 

arrangerad lekstund. Varje samling består av en genomgång av en eller flera sampelsfärdigheter. I den 

arrangerade lekstunden får sedan de deltagande barnen möjlighet att använda samspelsfärdigheten/ 

samspelsfärdigheterna. De arrangerade lekstunderna genomförs i par, där ett barn med väl utvecklad 

social kompetens blir rollmodell och samspelspartner för ett barn i behov av särskilt stöd. De 

arrangerade lekstunderna pågår i sex minuter. Vid varje lekstund får barnen olika lekmaterial som de 

ska använda i sin gemensamma lek där de uppmuntras att samspela med varandra och använda sig av 

de samspelsfärdigheter som samlingen behandlade. Under de arrangerade lekstunderna ska 

förskolläraren instruera och ge stödjande uppmaningar/prompta (prompta är ett begrepp inom 

tillämpad beteende analys) till barnen för att påminna barnen om att använda sig av de olika 

samspelsfärdigheterna. I programmet PT/ST finns tydliga instruktioner för hur de stödjande 

uppmaningarna/promptningarna kan ges av förskolläraren, ett exempel kan vara; Ida, ge Caroline de 

gula legobitarna. Detta för att stödja barnen att använda sig av samspelsfärdigheterna vid lämpligt 

tillfälle och på ett adekvat sätt (Odom et al., 1997).  

Programmet PT/ST ger även förslag på hur den fysiska lärmiljön kan utformas för att öka det sociala 

samspelet barnen emellan. Sist men inte minst lyfter programmet PT/ST vikten av att samlingarna och 

de arrangerade lekstunderna utgår ifrån barnens intressen och behov och anpassas därefter (Odom et 

al., 1997). 

Programmet PT/ST har flera teoretiska utgångspunkter. Samlingarna där förskolläraren instruerar 

samspelsfärdigheterna till deltagande barn bygger på behavioristisk lärandeteori och tillämpad 

beteendeanalys (TBA) (S.L. Odom, personlig kommunikation, 7 november 2016). TBA är enligt 

många forskare den effektivaste metoden i arbetet med barn och individer med autism, vilka ofta har 

svårigheter i socialt samspel med andra. Inom TBA bygger aktiviteter på systematiska och tydliga 

instruktioner samt systematisk och strukturerad träning av vad barn ska lära in. Inom TBA används 

ofta andra jämnåriga barn som rollmodeller och förebilder (Odom, 2016). De arrangerade lekstunderna 
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baseras på sociokulturella teorier inspirerade av Lev Semjonovitj Vygotskij1 och Barbara Rogoff2. 

Tanken bakom utformningen av lekparen är att en mer kompetent kamrat agerar rollmodell samt att 

förskolläraren är med som en guidande deltagare i de arrangerade lekstunderna. 

Kompetensutvecklingen av samspelsfärdigheter i de arrangerade lekstunderna handlar om ökad 

kvalificering till socialt och kulturellt deltagande. Det handlar om att barnet lär sig att handla 

situationsanpassat i olika kulturella sammanhang (Sommer, 2003). Enligt Odom baseras programmet 

också på en kognitiv teori om situerat lärande eller lärande i praxisgemenskap som förespråkas av 

Jean Lave3 och Etienne Wenger4 (Odom, 2016; Odom & Wolery, 2003; S.L. Odom, personlig 

kommunikation, 7 november 2016). Med situerat lärande eller lärande i praxisgemenskap menas den 

process då en individ går från att vara en perifer medlem till att bli en mer kompetent deltagare i en så 

kallad praxisgemenskap. Då en individ är ny deltagare i en praxisgemenskap saknar denne kunskaper 

som behövs för att helt uppfylla det som krävs för att vara en fullvärdig medlem i praxisgemenskapen. 

Lave och Wenger fokuserar på detta lärande ur ett perspektiv där kontexten för lärandet och hur de 

rätta förutsättningarna och aktiviteterna för lärandet blir de mest betydelsefulla att studera (Dysthe, 

2003). 

Specialpedagogik som kunskapsområde 

Kunskapsområdet specialpedagogik utvecklades i Sverige och internationellt för ungefär 50 år sedan, 

utifrån alla barns rätt till utbildning och vissa barns behov av särskilt stöd för utveckling och lärande 

utöver den “vanliga” pedagogiken (Björck-Åkesson, 2007). Historiskt sett har specialpedagogikens 

huvudintresse varit att studera individer eller grupper av individer i behov av särskilt stöd, samt att 

utveckla metoder för att hjälpa och stödja dessa individer (Ahlberg, 2007). Det har med tiden skett en 

förskjutning och idag behandlar specialpedagogiken frågor som handlar om att skapa optimala 

förutsättningar för lärande. För att alla barn ska få det stöd de behöver för utveckling och lärande 

behövs miljöer som ger utrymme för alla barn (Björck-Åkesson, 2007).  

När specialpedagogik som kunskapsområde diskuteras i Sverige lyfts olika perspektiv på svårigheter 

fram, och diskuteras då ofta utifrån ett kategoriskt eller ett relationellt perspektiv (Björck-Åkesson, 

2007). Det relationella perspektivet har sitt ursprung i den pedagogiska-sociologiska traditionen och 

innebär att barnet ses i sin totala situation, varvid faktorer i miljön anses vara orsaken till att vissa barn 

hamnar i svårigheter (Rosenqvist, 2007). Detta till skillnad från det kategoriska perspektivet som har 

sitt ursprung i den medicinska traditionen. I det kategoriska perspektivet ses svårigheter ofta som 

egenskaper hos barnet, vilka formuleras i termer av olika diagnoser eller funktionsnedsättningar 

                                                      
1 Rysk lärare, utvecklingspsykolog och vetenskapsman som efter den ryska revolutionen 1917 

formulerade den nya psykologiska teorin – den sociokulturella teorin (Askland & Sataøen, 2003; Dysthe 

& Igland, 2003). 

2 Amerikansk antropolog som inriktat sig på kognitiv utveckling i sociokulturella kontexter som bland 

annat bygger på Vygotskijs teorier (Dysthe, 2003).  

3 Amerikansk professor som gjort antropologiska studier och utvecklat en teori om lärandet som social 

praxis (Dysthe, 2003). 

4 Antropolog som har utvecklat teorin om lärande som deltagande i praktikgemenskap, vilket är en 

konsekvent, socialt grundad inlärningsteori (Dysthe, 2003). Lave och Wenger har tillsammans givit ut 

boken Situated Learning (1991) där de är kritiska till den institutionaliserade inlärningen, i boken lyfter 

författarna att lärandet pågår överallt och alltid och att lärandet är ett grundläggande socialt fenomen 

(Dysthe, 2003). 
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(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015). Dessa perspektiv ses ibland som 

motsatta och oförenliga med varandra (Björck-Åkesson, 2007; Fischbein, 2007; Westling Allodi, 

2016). Fischbein (2007) menar att det i och med detta finns tendenser att specialpedagogiken 

dikotomiseras. Idag lyfts ofta en bredare syn på specialpedagogik fram. Där specialpedagogiken 

bygger på ett helhetsperspektiv och en tvärvetenskaplig samverkan. Det handlar om att för att förstå en 

individ så behöver en se till hela individen och till miljön runtomkring samt till samspelet mellan 

individen och miljön (Björck-Åkesson, 2007). 

Forskningen kring specialpedagogiska frågor som är kopplade till barns tidiga år fram till skolåldern 

bedrivs bland annat i stor utsträckning i USA (Lutz, 2009). Den forskningen mynnar ofta ut i olika 

former av träningsförslag eller program, där till exempel lek kan vara en metod (Luttropp, 2011; 

Wetso, 2006). Det finns relativt mycket amerikansk litteratur inom området och detta beror på att det i 

den amerikanska förskolan ofta används olika program och metoder. Den svenska förskolan är mer 

likriktad och det finns ingen motsvarande betoning på program i svensk förskola (Luttropp, 2011). 

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området lek, samspel, delaktighet och inkludering i 

förskolan vilket behandlas enligt följande teman; betydelsen av lek, samspel och social kompetens; 

tillgänglighet, delaktighet och ett inkluderande skolsystem; barn i behov av särskilt stöd och deras 

kamrater i en inkluderande förskola samt programmet PT/ST som ett verktyg för ökat samspel och 

delaktighet. Sista delen i bakgrunden behandlar ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och 

lärande, vilket är teoretisk utgångspunkt för denna studie. 

Lek, samspel och social kompetens 

Det finns mycket lite svensk forskning om vilka metoder med betoning på särskilda program likt 

PT/ST som används i förskolan för barn i behov av särskilt stöd i utvecklande av samspelsfärdigheter 

och samspel. Däremot finns det i Sverige ett flertal studier gjorda där leken används för att öka barns 

delaktighet i leksituationer. Till exempel har Wetso (2006) gjort en aktionsforskningsstudie där hon 

studerat vad som händer när en specialpedagog eller pedagoger inför en så kallad lekprocess i 

förskolan/skolan, för att hjälpa barn som antingen hade ett under- eller överaktivt aktivitetsmönster i 

leksituationer. Barnen som deltog i studien beskrevs som barn som riskerade att hamna i ett socialt 

utanförskap. Pedagogens handlingar inriktades på att i lekprocessen vägleda barnet. Till hjälp hade 

pedagogen stimulerande material för att utveckla barnets språk och för att vidga barnets intresse för 

samspel med andra. Studiens resultat och slutsats visade att de flesta av de deltagande barnen hade 

efter en tids deltagande i lekprocessen en ökad vilja att delta i förskolans/skolans aktiviteter samt hade 

ökat socialt samspel med andra, både barn och vuxna. 

Leken är ett område som under lång tid ansetts spela en särskild roll för utvecklandet av barns 

samspelsfärdigheter (Engdahl, 2014). Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) menar att i leken så 

utvecklar barn sin sociala kompetens, vilket både är ett villkor och en konsekvens av leken. I förskolan 

ses lek ofta som social, symbolisk, engagerande, spontan, fri och lustfylld. Leken är en arena för 

meningsskapande aktiviteter och barnets eget lärande. Av tradition har förskolepedagogers ansvar för 
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barns lek varit att vara stödjande men inte styrande. Det finns en rädsla för att gå in och störa barnens 

lek. Idag är det vanligt att tala om lek och lärande i förskolan som sammanflätade fenomen (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Trots detta så skiljer förskollärare ofta på lek och lärande i 

praktiken. Detta yttrar sig i att det som förskollärare ser som lärande, oftast är planerade aktiviteter där 

förskolläraren själv deltar. De aktiviteter som förskollärare ser som lek är ofta oplanerad tid utan 

vuxnas deltagande, där barnen lämnas att leka ensamma (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 

Barn i behov av särskilt stöd och deras kamrater i 

en inkluderande förskola 

Inkluderande utbildning är viktig för barns sociala och akademiska utveckling, detta för att motverka 

diskriminering och för att skapa ett tillgängligt samhälle där alla människor har möjlighet att delta. 

Sverige har ett skolsystem där endast ett fåtal barn går i grupper utanför den ordinarie skolformen 

(Lundqvist, Westling Allodi & Siljehag, 2015). FN: s kommitté om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (CRPD), har berömt Sverige för sitt tillgängliga inkluderande skolsystem där 

endast ett fåtal barn går i specialskolor utanför den ordinarie skolformen. Dock lyfter kommittén att 

det måste finnas kompetens hos beslutsfattare och pedagoger för att kunna tillgodose och garantera att 

alla barn får rätt stöd i förskolan och skolan (ibid.). Det räcker inte med att endast ge tillgång till 

pedagogisk verksamhet och placera alla barn i samma lokal, verksamheten behöver dessutom anpassas 

efter varje barnens behov så att barnen blir delaktiga. Att undanröja strukturella hinder är en av de 

främsta framgångsfaktorerna för ett inkluderande skolsystem (Graham & Harwood, 2011). 

I förskolan kopplas inkluderingsbegreppet ihop med begreppen delaktighet, likvärdighet och vidare till 

vikten av samspel för att skapa en inkluderande verksamhet (Palla, 2015). Lek och lekfullt samspel är 

nödvändigt för alla barn, för att utveckla sin sociala kompetens (Pape, 2013). Att inte kunna delta i lek 

kan få konsekvenser både socialt och identitetsmässigt (Skolverket, 2015). Barn som inte fått 

möjlighet att träna sina sociala färdigheter i lek på förskolan, riskerar att ha sämre förutsättningar i sina 

vänskapsrelationer än andra barn. Genom sämre vänskapsrelationer riskerar barn som behöver stöd i 

leksituationer att inte bli inkluderade i barngruppen (Odom et al., 1997; Pape, 2013; Szumski, 

Smogorzewska & Karwowski 2015; Vetenskapsrådet, 2015). 

Luttropp (2011) har i studier undersökt samspel och delaktighet för förskolebarn med och utan 

funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Hennes licentiatuppsats bygger på två studier där 

videoobservationer använts för att studera barns samspel i olika situationer på nio svenska förskolor. I 

studierna gjorde Luttropp jämförelser mellan tio barn med funktionsnedsättning/utvecklingsstörning 

och tio barn utan funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Ett resultat visar att det är i ostrukturerade 

situationer exempelvis i leksituationer både utom- och inomhus som barn med 

funktionsnedsättning/utvecklingsstörning är mindre delaktiga än andra barn. Detta hänger samman 

med att i ostrukturerade leksituationer krävs det mer samspelsfärdigheter av barnet. I ostrukturerade 

leksituationer krävs att barnet till exempel kan ta egna initiativ, har strategier för att komma in i och att 

stanna i leken. Att barn med funktionsnedsättning kan ha svårt att delta i den fria leken, då barnen 

förväntas kunna aktivera sig själva tar även Skogman (2004) upp i sin avhandling som bygger på 

deltagande observationer gjorda i fem svenska förskolor. Avhandlingen beskriver och analyserar 

funktionsnedsatta barns lek och aktivitet i förskolans verksamhet. Skogman menar att bruk av en 

undervisande lek i förskolans verksamhet kan stärka barn med funktionsnedsättning. Genom att införa 

mer styrda och undervisande lekar finns den vuxna med och leder samt stödjer barnen, vilket kan ge 

barnen en chans att delta i lekarna.  
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En annan viktig faktor för att samspelet mellan barn med och utan funktionsnedsättning/ 

utvecklingsstörning skall fungera i leksituationer är att det finns barn i barngruppen som fungerar som 

vad Ytterhus (2003) kallar för ”sociala entreprenörer”. Ytterhus har gjort en studie där 80 barn mellan 

tre till sex år observeras i leksituationer på fem norska förskolor. Av dessa är det 19 barn med 

funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Observationerna kompletterades med intervjuer för att få 

svar på studiens syfte, vilket var att synliggöra barns beteende och syn på den sociala samvaron i 

vardagen på förskolan. De “sociala entreprenörerna” är enligt Ytterhus i vuxnas ögon socialt 

kompetenta barn som använder sina sociala färdigheter för att ge barn med 

funktionsnedsättning/utvecklingsstörning lämpligt stöd i samspels och leksituationer. Om detta stöd 

uteblir så riskerar barn med funktionsnedsättning/utvecklingsstörning att inte bli delaktiga och 

inkluderade. Ytterhus belyser vikten av att barn utan funktionsnedsättning/utvecklingsstörning får 

möta barn med funktionsnedsättning/utvecklingsstörning i syfte att skapa en acceptans för olikhet och 

mångfald. 

För att nå förbättrat samspelet mellan barn med och utan funktionsnedsättning i förskolan har Odom et 

al (2004) tagit fram fyra förslag på hur detta kan genomföras. Dessa förlag är att: (1) förskollärare 

planerar gruppaktiviteter, väljer ut deltagande barn samt ger förslag på lekar, (2) förskolläraren gör 

aktiviteter som syftar till att stärka vänskapsbanden mellan barnen, (3) förskolläraren ger stödjande 

uppmaningar/promptar till barnen då de leker och har aktiviteter som ger erfarenheter av och 

undervisar barnen i samspelsfärdigheter (4) barn utan funktionsnedsättning lär sig att bjuda in till och 

hålla igång samspel med barn med funktionsnedsättning.       

Programmet Play Time/Social Time som ett 

verktyg för ett ökat samspel och delaktighet 

I Polen har Szumski, Smogorzewska och Karwowski (2015) gjort en kvantitativ observationsstudie 

där de låtit förskolepedagoger använda och genomföra hela programmet PT/ST. I studien deltog 150 

barn i åldern mellan tre och nio år, majoriteten av barnen var mellan tre till fem år. Syftet med studien 

är att mäta och utvärdera om programmet PT/ST kan leda till ökade samspelsfärdigheter hos 

förskolebarn. Bland de deltagande barnen fanns barn med funktionsnedsättning och barn utan 

funktionsnedsättning. Resultatet visar att efter genomförandet av programmet PT/ST hade samtliga 

deltagande barn ökat sina sociala samspelsfärdigheter. De barn som gjorde de största framstegen var 

barn som hade skattats ha låg social kompetens men inte hade en diagnos. Slutsatsen för studien blev 

att programmet PT/ST är ett effektivt program för utvecklande av samspelsfärdigheter hos 

förskolebarn. 

Litteratur och forskning visar att ett medvetet bruk av lek ger barn möjlighet att utveckla 

samspelsfärdigheter. Det i sin tur kan leda till en ökad social kompetens hos förskolebarn och därmed 

bidra till ett ökat samspel, gemenskap och delaktighet för alla barn och varje barn. I svensk förskola 

finns ingen betoning på program där samspelsfärdigheter övas, av denna anledning saknas forskning 

om särskilda metoder/program som främjar samspel och delaktighet mellan barn i förskoleåldern. Då 

programmet PT/ST inte tidigare använts i svensk förskola, blir denna kvalitativa delstudie av intresse 

för att beskriva och analysera möjligheter och hinder med programmet PT/ST och dess användbarhet i 

den svenska inkluderande förskolemiljön. 
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Teoretisk utgångspunkt 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Denna studies teoretiska utgångspunkt har ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket även är ett av 

olika teoretiska perspektiv som influerat förskolans läroplan. Även delar av programmet PT/ST vilar 

på ett sociokulturellt perspektiv (S.L. Odom, personlig kommunikation, 7 november 2016; Säljö, 

2000). Inom ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet tillsammans med andra i en social gemenskap 

och kulturell kontext, därför kan lärandet inte primärt ses som en individuell process (Dysthe, 2003, 

Säljö, 2000).  

Inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs teorier centrala. I boken Fantasi och kreativitet i 

barndomen, skriver Vygotskij att fantasin kan ses som en förmåga att kombinera tankar, känslor och 

erfarenheter. Vygotskij (1995) menar att de erfarenheter ett barn tillägnar sig är avgörande för barnet, 

då det är barnets tidigare erfarenheter som utgör grunden i barns lek där de med hjälp av kreativiteten 

bearbetar sina erfarenheter och upplevelser. Vygotskij skriver även att leken är viktig för barns 

utveckling. Bland annat så ger lek erfarenhet i sociala samvaroregler och utvecklar barnets kreativitet 

(Dysthe & Igland, 2003).  

Den närmaste utvecklingszonen, imitering och internalisering 

Den närmaste utvecklingszonen är ett centralt begrepp i Vygotskijs teori (Askland & Sataøen, 2003). 

Vygotskij definierar två utvecklingsnivåer hos barnet. Den ena benämner han den aktuella 

utvecklingsnivån, på den nivån finns de färdigheter och kunskaper som barnet redan besitter. Då ett 

barn ska betraktas i ett utvecklingsperspektiv räcker det inte att bara se till den aktuella 

utvecklingsnivån. Därför introducerar Vygotskij begreppet den närmaste utvecklingszonen. 

Utveckling i denna zon ligger mellan vad den lärande kan klara på egen hand och vad den lärande kan 

åstadkomma med stöd från en vuxen eller en kamrat som har kommit längre (Dysthe, 2003; Grøver 

Aukrust 2003). I samband med begreppet den närmaste utvecklingszonen, betonar Vygotskij 

internalisering och imitation. Internalisering tar utgångspunkt i att barnet från början är en del av en 

aktivitet, vilken utförs gemensamt tillsammans med andra. Då barnet deltar i gemensamma aktiviteter 

med andra så utvecklas mentala funktioner, vilket leder till att barnet börjar utföra aktiviteten på egen 

hand. Vygotskij betraktar också imitation som en aktiv process, genom imitation kan barnet utföra mer 

intellektuellt krävande aktiviteter. Genom imitering, internaliserar barnet andra individers mer 

kompetenta handlingar, och genom imitation får barnet också del i den kulturella gemenskapen. Barnet 

kan bara imitera det som ligger inom den närmaste utvecklingszonen. Om barnet inte får de rätta 

förutsättningarna internaliseras inte det som barnet imiterar och blir därav inte en del av barnets 

naturliga handlingar (Askland & Sataøen, 2003).   
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens deltagare, genomförande, datainsamling. Därefter följer hur 

bearbetning och analys av data och empiri skett. Detta följs av redogörelse av trovärdighet och 

tillförlitlighet samt vidtagna forskningsetiska aspekter. 

Studiens deltagare 
I denna studie gjordes ett så kallat lämplighetsurval av intervjuperson efter vissa kriterier, för att få ett 

rikt empiriskt underlag i förhållande till studiens syfte och frågeställningar (Lind, 2014). Kriterierna 

var att vi ville intervjua förskollärare. Detta på grund av att det enligt förskolans läroplan är denna 

yrkesgrupp som ska leda och ansvara för det pedagogiska arbetet i förskolan. Vi sökte även efter 

förskollärare som varit verksamma inom förskolan i minst fem år och därmed var väl förtrogna med 

förskolans arbete och uppdrag. 

För att hitta förskollärare som var villiga att delta i studien tog vi kontakt med fyra förskolechefer. För 

dessa presenterades studiens syfte, genomförandet i stort, och vilka som var ansvariga för projektet. 

Förskolecheferna gav oss kontaktuppgifter till tolv förskollärare som skulle kunna vara intresserade av 

att delta i studien. 
Endast en av de tillfrågade förskollärarna valde att delta. Den deltagande förskolläraren har varit 

verksam i yrket i tio år och arbetat i sex år på den förskola där studien genomfördes. Anledning till att 

övriga förskollärare avböjde medverkande i studien berodde på olika anledningar. De flesta av de 

tillfrågade förskollärarna angav att de inte hade tid att delta, men de tyckte att studien verkade 

intressant. Två tillfrågande förskollärare avböjde deltagande i studien med motiveringen, att de var 

tveksamma till att göra observationer där de skattade/bedömde barns lek. Dessa förskollärare ansåg att 

detta moment i programmet PT/ST inte var förenligt med förskolans läroplan. 
I studien deltog sju barn som var mellan tre till fem år. För att göra lämpliga lekpar, så gjorde 

förskolläraren observationer där observationsschemat Skattning av barns lek användes.  

Studiens genomförande 
Denna studie påbörjades under vårterminen 2016 och slutfördes under höstterminen samma år. Arbetet 

under vårterminen bestod i att vi fick information kring programmet PT/ST från projektledarna, Eva 

Siljehag och Mara Westling Allodi. Samt att vi diskuterade programmet PT/ST och ett möjligt 

upplägg för genomförande av denna studie. Detta gjordes tillsammans med övriga studenter som valt 

att delta i projektet, Lek och samspel för alla barn i inkluderande förskolemiljöer, vid 

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 

Under vårterminen genomfördes en pilotstudie, för att undersöka hur väl våra metodval skulle kunna 

svara på vår studies syfte samt för att upptäcka vilka eventuella justeringar av vår forskningsdesign 

som skulle behöva göras.  



12 

 

Studiens syfte var att beskriva och analysera programmet PT/ST och dess användbarhet i den svenska 

inkluderande förskolemiljön. Genom intervjuer med en förskollärare ville vi få reda på förskollärarens 

upplevelser av programmet PT/ST och dess användbarhet i svensk förskola. Genom att själva göra 

observationer vid två tillfällen, ville få en upplevelse av hur programmet PT/ST fungerar i praktiken. 

Det gav oss dessutom en ökad förståelse för programmets upplägg, samt hur förskollärare och barn 

agerade och reagerade. Vid observationerna där vi deltog som observatörer genomförde förskolläraren 

delar av programmet PT/ST med en grupp barn. Detta innebar att studiens empiri kom att bestå av 

intervjudata vilken bestod av verbala resonemang samt kvalitativa/tolkande beskrivningar från våra 

observationer (Lind, 2014).  

Pilotstudien 
Innan pilotstudien påbörjades gick vi noga igenom den handbok som finns till programmet PT/ST 

vilken innehåller observationsschema, samlingsplaneringar, lekförslag och utvärderingsverktyg. Innan 

vi påbörjade vår pilotstudie skickade vi ut ett informationsbrev till föräldrarna (Bilaga 2) på den 

förskolan där pilotstudien genomfördes. Föräldrarna ombads meddela förskolechefen om de inte ville 

att deras barn blev observerat. Samtliga föräldrar gav samtyckte till att deras barn deltog. 
Under pilotstudien provade vi att själva genomföra en del av programmet PT/ST, observationsschemat 

Skattning av barns lek. Denna del valde vi att göra då förskolläraren i höstens studie skulle få göra 

detta moment. Vi genomförde även en pilotintervju med en förskollärare. Under pilotintervjun 

berättade vi om programmet PT/STs upplägg och ställde några av frågorna från vår intervjuguide 

(Bilaga 3), för att se hur frågorna uppfattades (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015). Vi upplevde 

att frågorna kändes relevanta för att få svar på det som studien syftade till. Efter genomförd pilotstudie 

valde vi att i höstens studie komplettera intervjuerna med observationer av samlingar och arrangerade 

lekstunder som förskolläraren skulle genomföra med barn. Detta för att få egna upplevelser hur 

programmet PT/ST kan genomföras i praktiken. Utifrån detta konstruerades ett observationsschema 

(Bilaga 4), som beskrivs nedan då observationerna presenteras. 
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Datainsamling 

I tabellen nedan går att se tidpunkter för intervjuerna samt observationerna som genomfördes under 

höstterminen, vilka som var närvarande och vilka teman som behandlades under intervjuerna samt 

fokus vid observationerna. 

 

 Datum Närvarande Tema för intervjuerna/Fokus för observationen 

Intervju 1 5/9 –  

2016 
2 Studenter  
1 Förskollärare 

När det uppstår svårigheter i leken. 
 
Programmet PT/ST presenteras för förskolläraren. 

Intervju 2 19/9 - 

2016 
2 Studenter  
1 Förskollärare 

Skattning/Observation, och den svenska förskolan. 
 
Förskollärarens erfarenhet av att ha provat att använda 

observationsschemat Skattning av barns lek. (Bilaga 1). 

Observation 1 23/9 – 

2016 
2 Studenter  
1 Förskollärare  
4 Barn 

Hur förskolläraren utför vald samling nr 15 (Tabell 3) samt arrangerad 

lekstund från programmet PT/ST med barngruppen, samt hur barnen 

reagerar på samling och den valda arrangerade lekstunden och om 

barnen använder de samspelsfärdigheter de blivit instruerade att 

använda.  
 
Vald samling och arrangerad lekstund är: 

● samling nr 15. 

● Bygga med smålego/small building materials. 

Intervju 3 23/9 - 

2016 

2 Studenter  
1 Förskollärare 

Syn på lärande.  
 
Erfarenheter/upplevelser från att genomföra samling och arrangerad 

lekstund från programmet PT/ST. 

Observation 2 28/9 – 

2016 
2 Studenter  
1 Förskollärare  
4 Barn 

Hur förskolläraren utför vald samling samt arrangerad lekstund från 

programmet PT/ST med barngruppen, samt hur barnen reagerar på 

samling och den valda arrangerade lekstunden och om barnen 

använder de samspelsfärdigheter de blivit instruerade att använda.  
 
Vald samling och arrangerad lekstund är: 

● samling nr 15. 

● Bygga med smålego/small building materials.  

 
Här gjorde förskolläraren några små justeringar i båda aktiviteterna. 

Intervju 4 28/9 – 

2016 
2 Studenter  
1 Förskollärare 

Samspelsfärdigheter utifrån programmet PT/ST. 
 
Erfarenheter/upplevelser från att genomföra samling och arrangerad 

lekstund från programmet PT/ST. 

Intervju 5 4/10 – 

2016 
2 Studenter  
1 Förskollärare 

Möjligheter och hinder med att använda programmet PT/ST i den 

svenska förskolan. Eventuella anpassningar av programmet PT/ST.  

Tabell 1. Översikt för datainsamling. 
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Semistrukturerade intervjuer 
Vid de semistrukturerade intervjuerna användes en intervjuguide. Vid utarbetandet av intervjuguiden 

omsattes studiens problemformulering till centrala teman, med tillhörande följdfrågor. Intervjuguiden 

bestod av öppna frågor, där det fanns frihet att ändra ordningsföljd och frågornas form om så 

behövdes. En semistrukturerad intervju liknar ett vanligt samtal men då den har ett syfte och utgår från 

en intervjuguide så blir det varken ett öppet samtal eller ett som utgår från ett slutet frågeformulär 

(Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015). 
Exempel på tema och följdfrågor från vår intervjuguide: 

 

Intervju 2: 

Tema för intervjun är: Skattningar/Observationer, och den svenska förskolan. 

 Förskollärarens erfarenhet av att ha provat att använda observationsschemat Skattning av barns lek. 

  
● Hur har det fungerat att använda schemat för lekobservation och skattning av barns lek? 

● Hur ser du på att göra en skattning av barns lek och av barnets samspelsfärdigheter? 

● Vilka möjligheter ser du med att använda observationsschemat? 

● Vilka svårigheter/hinder ser du med att använda observationsschemat? 

Tabell 2. Utdrag ur intervjuguide. 

 

Målet med de fem semistrukturerade intervjuerna var att ta del av en förskollärares upplevelser av 

programmet PT/STs olika delar samt hur det var att genomföra dessa i en barngrupp. Detta för att få 

svar på studiens syfte och frågeställningar. Genom att skapa en tillåtande atmosfär ville vi få 

förskolläraren att ge uttryck för personliga åsikter i ämnet (Dalen, 2015). Varje intervju pågick mellan 

en till en och en halv timme. Samtliga intervjuer skedde på förskollärarens arbetsplats, då vi ansåg att 

den plats intervjun genomförs på är viktig. Då intervjuer är integrerade i informantens vardagsvärld 

ger de ofta en mer uttömmande bild (Kvale & Brinkmann, 2015). Vid vår första intervju påtalade vi att 

det var förskollärares erfarenheter och upplevelser som var viktiga för oss och att det inte handlade om 

att bedöma något utifrån rätt eller fel (Back & Berterö, 2015). Vi försökte förhålla oss neutrala till 

programmet PT/ST då vi presenterade och pratade om det med förskolläraren. 
För att få med förskollärares egna ord samt för att intervjuerna skulle flyta på mer fritt och spontant 

spelades intervjuerna in med hjälp av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner, för att sedan 

kunna transkribera dessa intervjuer (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015). 

Observationer 
Som komplement till de semistrukturerade intervjuerna genomfördes kvalitativa observationer. Vid 

två tillfällen, när förskolläraren genomförde en samling följt av en arrangerad lekstund fanns vi med 

som observatörer. Fokus för observationerna var att observera hur förskolläraren utförde den valda 

samlingen samt arrangerad lekstund från programmet PT/ST med fyra deltagande barn. Vi var också 

intresserade av att observera hur barnen reagerade på dessa aktiviteter samt om barnen använde de 

samspelsfärdigheter de blivit instruerade att använda. Då vi hade ett avgränsat fokus för våra 

observationer, valde vi att utgå ifrån ett strukturerat observationsschema. Observationerna hade en hög 

grad av öppenhet, då vi hade presenterat oss för barnen och förskolläraren samt informerat om vad vi 
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skulle observera. Som observatörer hade vi en låg grad av delaktighet då vi inte deltog i de aktiviteter 

som pågick vid observationstillfällena (Bjørndal, 2005). 
Vid observationstillfällena användes nedanstående observationsschema. Nedan följer ett utdrag med 

anteckningar från en av observationerna.  

 

Beskrivning av samling samt arrangerad lekstund ur 

programmet PT/ST: 
 

 Samling nr 15 

  

Arrangerad lekstund med två lekpar (4 barn) i sex 

minuter. 
 

Fokus för observationen: 
  

Hur förskolläraren utför vald 

samling samt arrangerad lekstund från programmet 

PT/ST med barngruppen, samt hur barnen reagerar på 

samling och den valda arrangerade lekstunden och om 

barnen använder de samspelsfärdigheter de blivit 

instruerade att använda. 

Vad görs/vad sägs: Reflektioner: 

Här skrevs vad som görs och sägs av förskollärare 

och av de deltagande barnen under observationen. 

Exempel från arrangerad lekstund, observationstillfälle 2: 

F: Varsågoda. 

B1: Nu får vi börja bygga. 

B1 och B2 bygger tillsammans 

B1: Nej, “B2”, där ska den inte vara. 

B2: Vill du ha dörren av mig? 

B1: Ja. 

B2: Jag har två gubbar, vill du ha den här legobiten av mig? 

B1: Snälla “B2” kan jag få en bit av dig? 

Här skrev vi våra reflektioner. 

Skrivs under och i anslutning till observation. 
  

  

  

  

  

  

  

  

Barnen använder sättet att be kamraten om legobitar, så som 

förskolläraren instruerat i samlingen som föregick den 

arrangerade lekstunden. 

  

Barnen tilltalar varandra med kamratens namn, mer vid den här 

arrangerade lekstunden än den tidigare observerade. 

Tabell 3. Observationsschema med anteckningar från observation. 

Inför det första observationstillfället valdes i samråd med förskolläraren samling och arrangerad 

lekstund, från programmet PT/ST utifrån barnens behov och intresse. Därför valdes samling 15 då den 

tar upp samspelsfärdigheterna; att dela med sig, uthållighet i lek, att fråga andra barn om leksaker 

samt att organisera lek. Denna samling valdes på grund av att förskolläraren bedömde att detta var 

samspelsfärdigheter som barnen behövde utveckla. Då barnen för tillfället var mycket intresserade av 

att bygga med smålego, passade denna samling och den arrangerade lekstunden small building 

materials bra. 
Programmet PT/ST är på engelska därför översatte vi samlingen och den arrangerade lekstunden till 

svenska, så att förskolläraren lätt skulle kunna använda materialet. Då valet av samling inte var den 

första enligt programmet, gjordes vissa små justeringar så att samlingen och den arrangerade 

lekstunden skulle passa, utan att frångå programmet PT/STs ursprungliga upplägg. Exempel på en 

justering som gjordes var att skriva om samlingen så att den inte hänvisade till vad som gjorts under 

föregående samlingar, då barnen inte varit med om några sådana.  
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Nedan följer vårt förslag till genomförande av en samling och arrangerad lekstund som förskolläraren 

hade att utgå ifrån när hon genomförde aktiviteten. 

Planering, samling nr15 och arrangerad lekstund; Building with small materials. 
  

● Aktivitet: Dela med sig, och bygga tillsammans med lego. s.167 

● Material: Legobitar. 

● Iordningsställande och förberedelse: Fördela legobitarna i högar, lika många som antal deltagande barn. Fundera på var barnen ska placeras i 

rummet. 
  

Samling 
Aktivitet som samlingen startar med: namnsång. 
  

Introduktion av materialet lego: 
Idag ska vi leka med: Lego. 
 Det finns många sätt att leka med Lego på: Ni kan bygga olika saker tex…… 
 Eller så kan vi sortera, efter olika färger, storlekar och former på legobitarna. 
  

Olika förslag på att få din kompis att leka med dig är: 
Nu ska vi komma på olika sätt som du kan göra för att få din kamrat att vilja leka tillsammans med dig. 
Ni kan dela med er av legobitarna till varandra. 
När du delar med dig av legobiten till en kamrat så tittar du på din kamrat och säger kamratens namn och säger: 
–        varsågod______ (Namnet på kamraten) och ger legobiten i kamratens hand. 

  

Eller så kan ni: 
Be era kamrater att dela med sig av legobitarna till dig. 
Då håller du ut din hand och säger: Kamratens namn och frågar om din kamrat kan ge dig den legobit du vill ha. 
  

Eller så kan ni: 
Hjälpas åt att bygga saker av lego. När ni bygger tillsammans kan du be din kamrat att hjälpa dig bygga: 
Du kan t.ex. säga kamratens namn och fråga om kamraten vill bygga ett hus med dig. Eller så kan du säga kamratens namn och be denna att placera en 

legobit där du vill ha den.  
Om kamraten inte vill dela med sig eller bygga tillsammans med dig; 
Fortsätt att fråga din kamrat. 
  

Demonstration av att dela med sig och att leka tillsammans 
Låt två barn demonstrera det ni precis gått igenom efter dina instruktioner 
   
Gå igenom och berätta om reglerna för den arrangerade lekstunden 

● Nu ska ni få leka med legot under sex minuter, ni ska vara kvar där ni sitter tills klockan ringer. När ni leker idag så ska ni få leka 

tillsammans i par, två och två. 

● När ni leker tillsammans ska ni tänka på att dela med er av legot till varandra, fråga om din kamrat kan dela med sig av legot till dig. Ge 

förslag på vad och hur ni kan bygga tillsammans.  

Innan den arrangerade lekstunden börjar: 
Dela in barnen i lekpar: 
Bestäm var i rummet barnen ska vara när leken startar. 
Placera ut barnen i rummet med lite mellanrum mellan paren. 
 

Arrangerad lekstund 

Nu ska ni få leka med legot tillsammans. Ni ska bygga tillsammans. 

Visa barnen att du sätter klockan på sex minuter och säg att du vill att de leker tills klockan ringer. Kom ihåg att när barnen leker, så ska du som 
pedagog påminna barnen att använda de samspelsfärdigheter som ni talat om i samlingen. 

Förslag på stödjande uppmaningar/promptningar: 
 

Dela med sig genom att erbjuda leksaker eller andra material för att initiera lek och samspel. 
_______, dela med dig av legobitarna till_______________ 
_______, ge ________de gula legobitarna. 
_______, ge en legobit i _________ hand. 
 

2.   Fråga andra om leksaker för att initiera lek och samspel. 
__________, peka på den legobit du vill ha. 
__________, fråga_________ att byta legobit med dig. 
__________, fråga om______ kan ge dig en legobit. 
 

3.     Organisera lek, föreslå aktiviteter/lekar för att leka med andra barn. 
_________, be________ att sätta en legobit här 
________, be ________ att också bygga ett torn. 
__________, säg till _________ vill du bygga ett hus med mig? 

Tabell 4. Planering av samling nr 15 och efterföljande arrangerad lekstund från programmet Play Time/ 

Social Time. 
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Utifrån erfarenheter som framkom efter första observationstillfället, så gjordes till andra 

observationstillfället av förskolläraren en liten anpassning av den arrangerade lekstunden. Det 

tillfördes mer legobitar och legofigurer som skulle stimulera till rollek och mer samspel mellan 

barnen. 

Bearbetning och analys av data och empiri från 

intervjuer och observationer 
Analys och tolkning är en ständigt pågående process och ständigt integrerad del i kvalitativa metoder. 

I direkt anslutning till varje genomförd intervju transkriberades denna för att intrycken från intervjun 

skulle vara färska (Öberg, 2015). När vi transkriberade våra intervjuer så ändrades insamlade data 

form, från ett muntligt språk till ett skriftligt språk. Då vi var två personer som turades om att 

transkribera intervjuerna så diskuterade vi innan hur vi skulle gå tillväga, för att detta skulle ske på 

samma sätt. Detta för att kunna göra jämförelser intervjuerna emellan. Vi bestämde att texterna skulle 

skrivas ut ordagrant men ta bort upprepande ord som “mm” och liknande ord som visade att vi 

lyssnade på förskolläraren (Kvale & Brinkmann, 2015). 
Transkribering av intervjuerna möjliggjorde en läsbar empirisk översikt inför analysen. Fejes och 

Thornberg (2015) refererar till Bogdan och Biklen (2007) vilka skriver att den kvalitativa analysen är 

“den process vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial (till exempel 

intervjutranskriptioner, fältanteckningar eller annat material) för att komma fram till ett resultat” (s.34-

35). Analysarbetet i denna studie är inspirerad av fenomenologi vilket är en filosofisk tradition inom 

samhällsvetenskaplig forskning som ofta används i specialpedagogiska sammanhang (Dalen, 2015). I 

fenomenologin ligger fokus på att förstå en annan människa, där dennes subjektiva upplevelse av ett 

fenomen är central (Dalen, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015).  

Vi började med att läsa igenom våra intervjuutskrifter ett flertal gånger. Under vår analys arbetade vi 

aktivt med vår empiri genom att organisera, bryta ner den till mindre enheter, färgkodade den och 

sökte efter mönster och teman utifrån förskollärarens upplevelser av programmet PT/ST. Syftet var att 

upptäcka meningsbärande enheter och tematisera dem utifrån studiens syfte och våra frågeställningar. 

I analysen valdes att stanna på de meningsbärande enheterna, för att på så sätt få syn på olika aspekter 

av den utforskade upplevelsen (Szklarski, 2015). De meningsbärande enheterna i förskollärarens 

utsagor var exempelvis; att se leken med andra ögon, lek som ett verktyg för socialt samspel, vikten av 

lustfyllda aktiviteter samt skapandet av ett gemensamt förhållningssätt. Vi valde att redigera språket i 

de citat som vi har med i resultatet, för att texten skulle bli mer läsvänlig (Öberg, 2015). För att inte 

riskera att vi redigerade för mycket av vad förskolläraren sagt så skickades både transkriberade 

intervjuer samt resultatet och våra tolkningar till förskolläraren för att säkerställa dess validitet (Kvale 

& Brinkmann, 2015). 

Bearbetningen av observationerna skedde genom en för oss gemensam fördjupad tolkning i anslutning 

till avslutade observationer. Då en fördjupad tolkning inte var möjlig att göra under själva 

observationen utan enbart en beskrivning av det omedelbara som skedde (Bjørndal, 2005). Detta 

innebar att vi i direkt anslutning till genomförda observationer avsatte tid för att tillsammans diskutera 

våra upplevelser som framkom under observationerna av samling och arrangerad lekstund. 
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Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trovärdighet och tillförlitlighet i kvalitativ forskning handlar om att vara systematisk och noggrannhet 

i arbetet med en studie. Det handlar också om hur pålitligt studiens resultat är i relation till insamlad 

data och empirin, samt hur analysen av denna gjorts. Genom hela denna studies genomförande har det 

funnits en strävan efter att vara transparent och tydlig då det gäller hur datainsamling, empiri och 

analys genomförts. Strävan har varit att genomföra detta systematiskt och tillförlitligt (Thornberg & 

Fejes, 2015). Detta har vi gjort genom att tydligt och strukturerat beskriva vårt tillvägagångssätt i 

metoddelen och alla de steg vi genomfört då det gäller insamlande av data och analys av empiri. I 

inläsning av relevant forskning inom området har vi granskat dess trovärdighet och tillförlitlighet, 

därutöver har vi kontinuerligt arbetat med referenshantering. 

Då det i studien enbart var en informant, så räckte det för att få svar på studien syfte, men vi hade 

gärna haft flera deltagande förskollärare, då det hade kunnat öka studiens trovärdighet. Då det bara var 

en deltagande förskollärare bedömer vi att intervjusvaren inte är generaliserbara. Men det är ändå 

värdefull kunskap om programmet PT/ST i förhållande till svensk förskola som lyfts fram. 
Då vi båda är förskollärare har vi erfarenheter och kunskaper och därmed förförståelse för studerat 

området. En individ kan aldrig vara helt fri från förförståelse men vi har försökt att vara medvetna om 

vår egen förförståelse. Strävan var att sätta vår förförståelse och egna erfarenheter åt sidan vid 

intervjuerna med förskolläraren för att kunna lyssna in och ta till oss det förskolläraren uttryckte tankar 

och erfarenheter kring. Innan vårt första möte med förskolläraren reflekterade vi kring vår egen 

inställning och förförståelse då det gällde våra forskningsfrågor och studiens syfte. I arbetet med 

analysen har vi dock sett vår förförståelse i området som en tillgång, genom att vi förstår vad 

förskolläraren talar om, till exempel styrdokument för förskolan. Studiens analys och resultat är utifrån 

ett poststrukturalistiskt perspektiv, ett av flera möjliga sätt att tolka den insamlade empirin (Thornberg 

& Fejes, 2015). 

Forskningsetiska aspekter 
Då vi genomför en studie ansvarar vi för de individer som medverkar i denna, både för deras 

välbefinnande och för den information som samlats in om de medverkande. Etiska ställningstaganden 

har förekommit under hela denna studie, och potentiella etiska frågor har tagits i beaktande redan från 

början och har funnits med under hela forskningsprocessen (Aspán, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015).  

Denna delstudie var en del i ett projekt. Då projektets ledare behövde presentera projektet för en 

etikprövningsnämnd, gjordes detta innan vår studie kunde påbörjas. Detta innebar att projektledarna i 

förväg behövde tänka igenom värderingsfrågor och etiska dilemman som kunde uppstå under studien 

(Kvale & Brinkmann, 2015). För vår del innebar det att vi fick skicka in intervjuguide, 

observationsschema samt missivbreven till etikprövningsnämnden för godkännande. 

Etikprövningsnämnden har godkänt projektet Lek och samspel för alla barn i inkluderande 

förskolemiljöer där denna uppsats ingår som en av flera delstudier. 

Innan datainsamlingen påbörjades delades missivbrev (Bilaga 5) ut till vårdnadshavare för de barn 

som valts ut för att kunna delta i studien. Baserat på urvalskriteriet, skulle de deltagande barnen vara 

mellan tre till fem år. I den aktuella barngruppen på förskolan var det åtta av barnen som var i de 

åldrarna. Även förskolläraren i studien fick ett missivbrev (Bilaga 6). I missivbreven informerades om 

studiens syfte samt att denna studie utgick ifrån Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningssed 

(2011). Det innebar bland annat innebar att materialet skulle avidentifieras, att deltagandet i studien 
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var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Kontaktuppgifter till oss samt till projektets ledare 

skrevs ut, ifall det fanns frågor om studien och projektet. I slutet av missivbrevet ombads 

vårdnadshavare till de deltagande barnen och förskolläraren att ge sitt samtycke till deltagande i 

studien genom namnunderskrift. Sju barns vårdnadshavare gav samtycke till att deras barn deltog i 

studien. Även förskolläraren gav sitt samtycke till deltagande. 
Under observationerna var vi lyhörda för att barnens deltagande skedde på deras villkor. Vi 

inspirerades av Skånfors (2013) och det hon kallar för etisk radar. Vilket innebar att vi var 

uppmärksamma på barnens verbala samt icke verbala signaler för att upptäcka om barnen signalerade 

motstånd att bli observerade av oss. Förskolläraren ombads meddela oss om hon upplevde att något av 

barnen verkade obekväm och verkade vilja avbryta sin medverkan. 
Då varje intervju spelades in så inleddes varje intervju med att presentera syftet med intervjun samt att 

därefter be om förskollärarens samtycke till att intervjun spelades in, vilket förskolläraren gav 

samtycke till. När intervjuerna transkriberades såg vi till att förskolläraren och barnen som deltog i 

observationerna garanterades anonymitet, vilket innebar att alla identifierbara uppgifter som till 

exempel namn, platser och händelsesekvenser anonymiserades (Öberg, 2015). 
Inspelade och sedan transkriberade intervjuer samt anteckningar från observationerna har lagrats och 

förvarats enligt forskningsetiska principer (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015; Vetenskapsrådet, 

2011). 

Resultat  

Resultatdelen inleds med en sammanfattning av genomförda intervjuer och observationer, vilka 

redovisas i kronologisk ordning så som dessa moment genomfördes. Därefter följer en tematisering av 

vad som framkom i intervjuerna och observationer vilket handlar om programmet PT/STs möte med 

och användbarhet i svensk förskola. Resultatet presenteras i detta avsnitt i en löpande text, där 

representativa citat från empirin lyfts fram. Varje tema avslutas med våra reflektioner, utifrån dessa 

reflektioner görs möjliga tolkningar, samt att reflekterande frågor formuleras vilka kommer att belysas 

i diskussionen. 

Sammanfattningar av intervjuerna och 

observationerna av samlingar och arrangerade 

lekstunder 

Intervju 1 

Vid vårt första möte med förskolläraren presenteras programmet PT/ST. 
Förskolläraren resonerar kring att hon anser att fri lek ska få ta plats, men att akademisering av 

förskolan märks i och med revideringen av läroplanen. Förskolläraren poängterar vikten av att det ges 

stort utrymme för att träna socialt samspel i förskolan, annars riskerar barnen när de börjar skolan att 

sakna grunderna i detta. 
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Vid denna intervju får förskolläraren i uppgift att göra observationer enligt observationsschemat 

Skattning av barns lek. Dessa observationer gör förskolläraren tills vi träffas för nästa intervju. 
Intervju 2 

Förskolläraren berättar om sina erfarenheter kring att ha använt observationsschemat Skattning av 

barns lek. Hinder och möjligheter med observationsschemat Skattning av barns lek lyfts fram. 

Förskolläraren menar att observationerna av barnen hjälpte henne att hitta den nivå i utvecklingen som 

barnen befinner sig inom.  

Tillsammans med förskolläraren planeras även samlingen och den arrangerade lekstunden som ska 

genomföras innan näst intervju. Vi kommer då finnas med som observatörer. 

 

Observationstillfälle 1 

Samling: 

Samlingen hålls i ett litet rum med en stor matta där barnen får sitta i en ring kring förskolläraren. Vi 

observatörer sitter också på mattan men sitter lite bakom barnen. I samlingen använder förskolläraren 

sig av den av oss översatta aktivitetsplaneringen som vi givit henne. 
Samlingen inleds med en namnsång, sedan introduceras vad barnen ska göra under den efterföljande 

arrangerade lekstunden där barnen ska leka med smålego. Förskolläraren går därefter igenom de olika 

samspelsfärdigheterna (att dela med sig, uthållighet i lek, att fråga andra barn om leksaker samt att 

organisera lek) som barnen ska använda sig av i den arrangerade lekstunden. Barnen får då olika 

förslag på hur de kan leka tillsammans med legot samt förslag på hur de kan få sin kamrat att leka 

tillsammans med dem. Förskolläraren följer vår aktivitetsplanering till stor del, men gör inte den sista 

delen i planeringen där barnen ska demonstrera de olika samspelsfärdigheterna för varandra. Barnen 

svarar inte alltid på frågorna som förskolläraren ställer och de använder inte kamraternas namn då de 

pratar. 
Arrangerad lekstund: 
Efter samlingen går förskolläraren och barnen in i ett annat rum, där den arrangerade lekstunden ska 

genomföras. Barnen placeras ut i rummet av förskolläraren. Två av barnen sitter vid ett bord bredvid 

varandra och två av barnen sitter på golvet i rummet. Vi observerar varsitt lekpar. 
Barnen får av förskolläraren varsin skål med legobitar, samtliga barn är ivriga att komma igång med 

lekstunden och att få bygga med legot. Medan barnen bygger med lego går förskolläraren mellan 

lekparen, för att vid behov kunna finnas tillhands för att ge barnen stödjande 

uppmaningar/promptningar att använda samspelsfärdigheter i leken.  Hos ett av lekparen som 

observeras, märktes tydligt att de använde sig av de samspelsfärdigheter som förskolläraren 

introducerat under samlingen. Detta lekpar behöver inte förskolläraren gå in och ge stödjande 

uppmaningar/promptningar till under lekstunden. Det andra lekparet som observerades bygger 

tillsammans utan att använda sig av samspelsfärdigheterna. Här går förskollärare vid ett par tillfällen 

in och ger stödjande uppmaningar/promptningar om att barnen ska använda sig av 

samspelsfärdigheterna. När förskolläraren ger stödjande uppmaningar/promptningar till barnen så 

försöker barnen tillämpa samspelsfärdigheterna. 
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Intervju 3 

Som grund för denna intervju behandlas förskollärarens erfarenheter/upplevelser från genomförande 

av samling och arrangerad lekstund från programmet PT/ST. Förskolläraren beskriver hur hon ser 

möjligheter med att barn lär av varandra. I denna intervju framkom att förskolläraren tyckte det var 

svårt att i de arrangerade lekstunderna gå in och ge barnen stödjande uppmaningar/promptningar i 

leken. 

Förskolläraren fick sedan en förfrågan om hon ville ändra på något i det upplägg som använts i 

samling och den arrangerade lekstunden. Det ville inte förskolläraren då hon inte ansåg att det var 

nödvändigt. Däremot bestämdes att i enlighet med de instruktioner och förslag som finns i 

programmet PT/STs manual nu addera material till det ursprungliga materialet. 

 

Observationstillfälle 2 

Samling: 
Samlingen genomförs i samma rum som vid föregående observationstillfälle. Samlingen inleds med 

samma namnsång som föregående gång. Förskolläraren har sedan endast en kort introduktion av 

samspelsfärdigheterna, i det momentet håller hon sig till aktivitetsplaneringen men i övrigt frångår hon 

den och låter barnen gå in till rummet där den arrangerade lekstunden ska hållas. 
Arrangerad lekstund: 
I det rum där den arrangerade lekstunden ska genomföras placeras barnen ut i rummet av 

förskolläraren. De två lekparen sitter på samma platser som föregående arrangerad lekstund. Varje 

barn får varsin skål med lego av förskolläraren. Även denna lekstund är barnen ivriga att komma 

igång, och de börjar bygga med legot redan innan förskolläraren sagt åt barnen att börja bygga. 
Utdrag från observation, lekpar 1: 

B1: Snälla B2 kan jag få en bit av dig? B2 svarar: Ja varsågod och ger en bit till B1. 
Utdrag från observation, lekpar 2: 

B3 räcker B4 två legobitar. B4 tar emot dessa utan att säga någonting. 
B3 hittar två legofigurer. B3 lägger den ena legofiguren i B4s låda utan att säga någonting. 

Det ena lekparet som observerades använder sig av samspelsfärdigheterna och tilltalar ofta varandra 

vid namn under lekstunden. Det andra lekparet använder sig av samspelsfärdigheter fysiskt men inte 

verbalt. 
Intervju 4 

Förskolläraren lyfter vikten av samspelsfärdigheter för att kunna delta i lek och samspel. 

Förskolläraren ser att genom att använda sig av programmet PT/ST så kan det bidra till ett gemensamt 

förhållningssätt i barngruppen. 
Intervju 5 

Förskolläraren berättar om sina upplevelser av programmet PT/ST och dess användbarhet i svensk 

förskola, när det gäller att skapa förutsättning för barn i behov av stöd att delta i lek och samspel med 

sina kamrater. Förskolläraren uttrycker att hon gärna vill använda programmet PT/ST med hela 

barngruppen. Förskolläraren lyfter även hinder med programmet PT/ST, till exempel svårigheten med 

att behålla samma lekpar under 100 dagar. 
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Programmet Play Time/Social Times möte med 

och användbarhet i den svenska förskolan 

Vikten av socialt samspel och att se leken med andra ögon 

Förskolläraren menar att läroplanen för förskolan ska utgå från lek men hon poängterar att läroplanen 

vid revidering har gått mot ett mer akademiskt håll. Även om förskolläraren anser att förskolans 

läroplan gått åt det mer akademiska hållet så trycker hon på att det sociala samspelet ska få ett mycket 

stort utrymme i förskolan.  
F: Det är viktigt att det sociala får mycket utrymme, det är förskolans främsta uppgift. 

När förskolläraren träffar skolan för överlämning av barn till förskoleklass så har hon frågat vad 

skolan vill att de arbetar med i förskolan. Förskolläraren har då fått till svar att skolan vill att förskolan 

ska lägga fokus på det sociala samspelet och arbeta med att utveckla barnens sociala kompetens.  
F: Vi brukar fråga vad skolan vill att vi ska tänka på inför överlämning och då är det ju alltid socialt 

samspel, att barnen kan turas om, vänta på sin tur, allt det där. Och inte så mycket fokus på bokstäver, 

för det kommer ju i skolan, och den nyfikenheten finns. Om man arbetar medvetet med det sociala 

samspelet, blir det mycket lättare i skolan, om barnen fått träna detta i förskolan. 
Efter första intervjun fick förskolläraren i uppgift att använda observationsschemat Skattning av barns 

lek, vilket syftar till att identifiera/kartlägga barns samspelsfärdigheter. Förskolläraren upplevde att det 

var positivt att använda observationsschemat vilket hjälpte henne att hålla fokus på 

samspelsfärdigheterna, och att detta bidrog till att hon såg saker i leken som hon inte sett tidigare. 
F: Vid observationerna av ett av barnen blev jag jätteförvånad att han gjorde så mycket som jag inte 

trodde. Någon som jag tänkte hade det knöligt. Och när jag satte mig ner och bara lyssnade och 

observerade, så kände jag att barnet verkligen hade förmågor som jag inte hade förväntat mig. 
En annan aspekt som förskolläraren såg med observationsschemat var att hon upplevde att det hjälpte 

henne att se barnens styrkor. Förskolläraren menar att det är viktigt att tänka på att observationen görs 

och används i rätt syfte, annars finns en risk att det blir en bedömning av barnen. Förskolläraren ansåg 

att observationsschemat hjälpte henne att hitta barnet på den nivå som barnet befinner sig på. Så att 

hon som förskollärare kan utmana barnet på rätt nivå och därmed hjälpa barnet att ta nästa 

utvecklingssteg. 
F: Det här synliggör ju det som är deras styrkor. Förut kanske jag såg mer det som var svårt. 

Att göra observationer enligt observationsschemat ansåg förskolläraren inte tog mycket tid i anspråk, 

varje observation görs under fem minuter. Efter att ha gjort observationer på barnen i barngruppen 

med hjälp av observationsschemat, insåg hon vikten av att hon måste göra flera observationer på varje 

barn. Detta för att barnens dagsform varierar och att detta kan påverka skattningen av barnens 

samspelsfärdigheter. Vid användning av programmet PT/ST ser förskolläraren en vinning i att göra 

observationer på barnens samspelsfärdigheter vid ett flertal tillfällen över en tid, detta för att kunna 

följa barnets utveckling. 
F: Jag tror att det är bra att göra observationerna många gånger. Det kan ju verkligen skilja sig, det 

såg jag. Från situation till situation och då är det bra att göra skattningarna många gånger under 

arbetet med programmet. 
Förskolläraren anser att en viktig del i förskolans uppdrag är att arbeta för att alla barn ska kunna delta 

i förskolans verksamhet och vara inkluderade. 
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F: Jag tänker att man ska anpassa verksamheten så att alla kan ta del. Så har vi försökt jobba. Då får 

man skapa situationer där det fungerar för alla. Jag tror att vi hade kunnat göra detta program, med de 

barn som är i behov av stöd, sex minuter hade fungerat. Det är så tydligt det här programmet. 
Våra reflektioner: 

Vi ser att det finns ett behov i svensk förskola att arbeta med det sociala samspelet och barns sociala 

kompetens. Att skolan också lyfter detta skulle kunna bero på att de i skolan ser att detta arbete är 

värdefullt även för barnens skolgång och fortsatta akademiska utveckling.  

Redan i inledningsfasen av studien märkte vi ett visst motstånd från några förskollärare till att 

observera/skatta barns färdigheter med hänvisning till att detta inte var förenligt med läroplanen för 

förskolan. Vad berodde det på, stämmer det? Det skulle även kunna grundas i att det inte är vanligt i 

svensk förskola att kartlägga barns färdigheter enligt ett observationsschema, likt Skattning av barns 

lek. I denna studie framkom att observationsschemat kan fungera som ett verktyg för att identifiera de 

barn som behöver stöd i samspel med andra. Skulle observationsschemat kunna fylla funktionen att 

det blir ett verktyg för att se barns styrkor samt finna den närmaste utvecklingszonen? 

Ett verktyg för socialt samspel och ett gemensamt förhållningssätt för 

alla barn i barngruppen. 

Förskolläraren ger uttryck för att programmet PT/ST kan vara användbart för att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt och värdegrund i förskolan. Det handlar om att ge barnen verktyg i det sociala 

samspelet. För att programmet PT/ST ska bli ett verktyg som bidrar till ett gemensamt förhållningssätt 

då krävs det enlig förskolläraren att alla barn i barngruppen får möjlighet att delta i programmet. 
F: Jag tror att det är ett bra verktyg i en barngrupp då man vill skapa ett gemensamt förhållningssätt, 

hur vi pratar med varandra och så vidare. Jag tror att det är bra om hela barngruppen får delta i 

programmet PT/ST, då får de ett sätt att förhålla sig till varandra. Än att bara vissa barn får de där 

verktygen och andra inte. Jag skulle nog hellre se att man gör programmet med hela gruppen, men 

kanske med mer fokus om någon har särskilt svårt i det sociala samspelet. 

Förskolläraren menar att om barnen fått lära strategier för samspel så kan de i andra situationer 

tillämpa dessa verktyg, till exempel om en konflikt uppstår. Hon som förskollärare kan då hjälpa 

barnen att påminna dem om att använda verktygen vid till exempel sådana tillfällen. 

F: Om barnen har strategierna med sig hela tiden, det vill säga ett gemensamt språk hur vi gör och 

hur vi tänker. Så om ett barn till exempel försöker ta en leksak av något annat barn. Kan jag påminna 

och säga: kommer ni ihåg, hur kan man göra istället? Jag tror att det blir ett sätt att i vardagen 

använda verktygen istället för att tillrättavisa barnen. Då blir det en annan ingång. 

Genom att arbeta med programmet PT/ST så tror förskolläraren att det skulle bidra till att det blev 

mindre konflikter och mer leklust i barngruppen. Kan barnen lära sig strategierna från programmet så 

tror hon även att det skulle bli mer harmoni i barngruppen. 
Förskolläraren beskriver hur hon upplever att andra barn förhåller sig till de barn som är i behov av 

särskilt stöd i det sociala samspelet, vilket hon menar kan påverka leksituationer. Hon märker att de 

barn som är i behov av särskilt stöd inte lika ofta väljs som lekkamrat. Det kan handla om barn, som 

tar kontakt på ett negativt sätt, eller inte har ro att stanna kvar i lekar. Förskolläraren tror att många 

barn därför kan gynnas av programmet PT/ST. 
F: Jag tänker på de barn som har svårt att komma in i leken, eller de som tar kontakt på ett negativt 

sätt, de kan gynnas eller de som inte har ro att stanna i leken. Vissa kan fara, rastlöst runt, och aldrig 

hitta ro att stanna kvar i leken. Vissa barn kan behöva tydlighet, och då hjälper ju reglerna som finns i 

programmet PT/ST. 
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Programmet PT/ST skulle enligt förskolläraren kunna användas i förebyggande syfte. Då i arbetet med 

att skapa positiva relationer, både på individ- och gruppnivå. Förskolläraren menar att detta kan göras 

om hon medvetet gör lekpar, av barn som inte vanligtvis brukar leka tillsammans. Genom detta får 

barnen möjlighet att upptäcka varandra. Enligt förskolläraren skulle barnens möjligheter att upptäcka 

nya kamrater kunna bidra till att stärka barngruppen och vänskapsrelationerna mellan barnen. 
F: Jag som pedagog kan välja hur jag gör paren. Om man har ett barn som inte har en självklar vän så 

kan ju jag tänka till hur man parar ihop barnen. Så att de får hjälp att hitta varandra. 
Förskolläraren beskriver att hon i vissa fall utgår från att barnen har samspelsfärdigheter men som de 

kanske i själva verket inte har tillägnat sig ännu. Hon tror då att programmets upplägg är bra eftersom 

man i programmet PT/ST arbetar med en samspelsfärdighet i taget för att sedan bygga på med flera. 

Detta gör att hon då vet att alla barn fått möjlighet att utveckla sina samspelsfärdigheter från grunden. 

Att de arrangerade lekstunderna pågår i sex minuter, tror förskolläraren är lagom tid. Vilket 

förskolläraren såg tydligt när hon genomförde den arrangerande lekstunden och att alla barn hade 

fokus på uppgiften under den tiden. 
Utdrag från en reflektion gjord under observation 2: 

Under lekstunden har B3 haft fullt fokus och koncentrerat sig. När klockan ringer, och tiden är slut 

för aktiviteten börjar B3 kasta legobitarna istället. 
Då barnen i samlingarna och i de arrangerade lekstunderna uppmanas att samtala med varandra menar 

förskolläraren att detta leder till att barnen använder sig av språket, vilket hon ser som mycket positivt. 

Förskolläraren tar upp att programmet PT/ST bidrar till att alla som deltar får erfarenhet av 

samspelsfärdigheter på olika sätt. Där vinster för den kompetente rollmodellen är att denna får 

möjlighet att utveckla sin lyhördhet för andras behov och vilja. 
F: Hon kanske skulle kunna bli mer lyhörd för vad andra uttrycker att de vill och inte vill. 

I både samlingar och arrangerade lekstunder så uppmuntras barnen att använda sig av varandras namn. 

Förskolläraren ser vikten av att barnen använder varandras namn, vilket handlar om att barnen blir 

bekräftade av varandra. 
F: Jag är någon, och jag är viktig för någon annan. Att bli sedd och tilltalad av sina kamrater stärker 

barnets självkänsla. 
När barnen inte använder sig av varandras namn så kan det ibland uppstå konflikter på grund av detta. 

Förskolläraren menar att barn ibland inte har förstått att det blivit tilltalade. Vänjer sig barnen vid att 

tilltala varandra med namn så blir det lättare för barnen att förstå varandra och göra sig hörda. 
Våra reflektioner: 

Förskolläraren menar att programmet PT/ST kan bli ett gemensamt verktyg och förhållningssätt för en 

hel barngrupp om alla barn och varje barn ges möjlighet att delta, vilket även kan bidra till att stärka 

vänskapsrelationerna. Detta kan tolkas som ett tydligt behov och en övertygelse av att utifrån detta 

sammanhang inrikta arbetet mot hela barngruppen och att alla barn ska få ta del av programmet 

PT/ST. Kanske kan detta också ha att göra med att svensk förskola har som tradition att arbeta med 

hela barngruppen. Det är mindre vanligt att arbeta med litet antal barn där program likt PT/ST 

används, och där vissa barn valts ut att delta. Kanske handlar det även om ovana och/eller ovilja att 

kategorisera barn efter behov utifrån barns olika behov och verksamhetens inkluderingssträvan?  
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Att ge utrymme för samlingar och arrangerade lekstunder samt 

svårigheten med att styra och stödja barns lek 

Programmet PT/ST ska genomföras dagligen i 100 dagar, varje dag hålls en samling och en arrangerad 

lekstund, detta ser förskolläraren som positivt. Dock kan en svårighet med ett program på 100 dagar 

vara att kunna behålla samma lekpar under så pass lång tid. 

F: Det som är svårt är att behålla paren i 100 dagar för det händer saker i en barngrupp. Barn kan vara 

lediga vissa dagar, åka bort eller vara sjuka. 

En annan svårighet som förskolläraren upplever med programmet PT/ST, är att gå in och ge stödjande 

instruktioner/promptningar under de arrangerade lekstunderna. Hon uttrycker att det är svårt att avgöra 

vid vilka tillfällen stödjande uppmaningar/promptningar behövs, och menar att det finns risk att de 

stödjande uppmaningar/promptningar kan störa samspelet mellan barnen. 

F: Jag tycker det känns svårt när jag ska gå in och ge stödjande uppmaningar/promptningar, det blir 

ju en sådan situation när det behövs. Hur ska jag få dem att använda verktygen? Jag kanske måste 

vara tydligare i mina instruktioner, med vad jag vill att det är barnen ska göra. 

F: Det kanske också var för att jag först inte sa så jättemycket just då, men efter. Det skulle kunna 

vara en anpassning att man pratar med barnen efter istället för att ge stödjande 

uppmaningar/promptningar under själva lekstunden. Att man efteråt reflekterar tillsammans med 

barnen hur det gick och vad de tänkte. 

Våra reflektioner: 

Vi upplevde att förskolläraren hade svårt för att gå in och styra samt stödja barns lek på det sätt som 

PT/ST uppmuntrar till under de arrangerade lekstunderna. Kanske att detta beror på ovana att arbeta på 

detta sätt? Förmodligen skulle detta moment bli lättare efter en tids genomförande och att 

förskolläraren vänjer sig med att ge styrande och stödja uppmaningar/promptningar till barnen för att 

få barnen att tillämpa samspelsfärdigheter på ett lämpligt och adekvat sätt. Observationerna visade att 

det fanns ett behov av aktivt stöd från förskolläraren. Vad innebär det att i en arrangerad lekstund att 

ge stödjande uppmaningar/promptningar? 

En annan svårighet som förskolläraren lyfter är att behålla lekparen i 100 dagar. Trots att programmet 

genomförs sammanhängande i 100 dagar, så ser förskolläraren vinning av att arbeta medvetet med 

barns samspelsfärdigheter. Förskolläraren anger inte att brist på tid skulle kunna försvåra arbetet med 

programmet PT/ST, och detta tolkar vi utifrån att förskolläraren ser så stora vinster med detta 

program, som om det skulle kunna vara av värde att avsätta tid som behövs för genomförande av 

programmet PT/ST. I programmet PT/ST poängteras att det är bättre att arrangera lekstunder än att 

inte göra något alls.  

Vikten av lustfyllda aktiviteter och rätt mängd lekmaterial för att 

stimulera samspel 
Förskolläraren menar att det är betydande att aktiviteterna, samlingar och arrangerade lekstunder är 

lustfyllda för att öka chanserna till samspel mellan barnen. Att ha lego som material var bra för att 

barnen precis hade upptäckt detta material. För att samspel ska ske krävs även rätt mängd lekmaterial, 

det får inte vara för mycket och heller inte för lite. 
F: Jag kan inte plocka bort lego för då räcker inte materialet i sex minuter. 
I: Om barnen får mer lego så att barnen får leta mer och ställa frågor till varandra? Till exempel har 

du en gul bit, eller har du någon mer figur? 
F: Men då kanske de bara bygger, bygger och bygger. 
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I: Skulle man kunna göra såhär att det ena barnet har två figurer och det andra barnet har två 

motorcyklar? Då kan ju barnet som har motorcykeln bli tvungen att fråga kamraten om den har en till 

gubbe i sin skål. 
F: Ja och då måste ju barnen byta med varandra, vilket leder till mer samspel. 

Våra reflektioner: 
Analysen visar att valet av lekmaterial är mycket viktigt och att det är grundläggande för att samspel 

ska uppstå samt kunna pågå i sex minuter. För att samspel ska uppstå är det av särskild betydelse att 

erbjuda rätt mängd lekmaterial så att barnen inte kan leka själva utan att materialet uppmuntrar till 

kommunikation och samspel. Materialet behöver även utgå från barnens intresse. I programmet PT/ST 

finns det många olika förslag på lekar och material. Kanske skulle dessa olika nya lekar och material 

kunna bidra till samt vidga barnens intressen och erfarenheter av gemensam lek?  

Att anpassa programmet Play Time/Social Time till svensk förskola 

Efter att förskolläraren genomfört delar av programmet PT/ST; observationer av barns lek, samlingar 

och arrangerade lekstunder, framkom det att hon tyckte att programmet var användbart. Hon var 

positiv till att programmets upplägg var så tydligt. Vidare ansåg hon att programmet PT/ST fyllde ett 

behov i svensk förskola, eftersom programmet PT/STs syfte är att arbeta med det sociala samspelet för 

alla barn och varje barn. Förskolläraren beskriver att ibland kan det komma önskemål från föräldrar 

och från habiliteringen att förskolan ska arbeta med att stärka ett barns sociala samspel. Tidigare har 

förskolläraren arbetat med material som habiliteringen tillhandahållit. Det materialet handlade om 

individuell träning för ett barn med autism. Förskolläraren menar att istället skulle programmet PT/ST 

kunna användas i detta syfte. 
Då förskolläraren vill göra programmet PT/ST med alla barn i barngruppen och att det enligt 

programmet helst bör göras i en mindre grupp, krävs det att tid avsätts till att göra programmet med 

alla barn. En anpassning som förskolläraren föreslår är att samlingarna som föregår de arrangerade 

lekstunderna skulle kunna genomföras i en storgrupp, utan att man alltid gör den efterföljande 

arrangerade lekstunden. 
F: Jag menar det här upplägget, hur man frågar och hur man kan tänka. Det kan man ju ta i storgrupp 

också. Med dom stora barnen skulle man ju bara kunna prata med dem om detta. Att man repeterar 

dom här färdigheterna utan att man gör lekstunden just då. 

Förskolläraren lyfter även att hon kan tänka sig ytterligare en anpassning av programmets upplägg då 

när det gäller de arrangerade lekstunderna. För barn som har svårigheter med att läsa av andra tänker 

förskolläraren att hon själv till en början går in och är den lekkompetenta rollmodellen innan ett barn 

får agera rollmodell. 
Våra reflektioner: 
Skulle det vara möjligt att använda programmet PT/ST i svensk förskola utan några anpassningar trots 

dess för svensk förskola något ovana upplägg? Programmet PT/ST baseras på bland annat tillämpad 

beteende analys (TBA) i instruktionerna under samlingarna. TBA innebär att barnen blir tydligt 

instruerade hur de ska använda och tillämpa samspelsfärdigheter. Det handlar med andra ord om att 

barnen lär in ett visst önskat beteende genom systematiskt arbete. Lärandesituationer i svensk förskola 

har ofta ett annat teoretiskt upplägg. Kanske skulle användning av programmet PT/ST i svensk 

förskola för många förskollärare upplevas som ett annorlunda sätt att arbeta med alla barn och varje 

barn och deras samspel i lek? 
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Att förskolärararen menar att samlingarna i programmet PT/ST kan användas i en storgrupp, utan 

efterföljande aktivitet. Detta tolkar vi som att kunnigheten i innebörden av programmet PT/ST också 

kanske kan bidra till övningar i spontana situationer över hela dagen/veckan/månaden. 

Förskolläraren föreslår att hon själv skulle agera rollmodell till ett barn i behov av stöd, detta förslag 

skulle innebära att vinsterna med att använda kamrater som rollmodeller skulle utebli både för de barn 

som är i behov av stöd och för de barn som är rollmodeller. Arbetet med programmet PT/ST skapar 

funderingar om dess upplägg i förhållande till hela barngruppen och verksamhetens anpassning till 

hela gruppen. 

Metoddiskussion 

Vid genomförande av en studie krävs en ständig reflektion över de metodval, perspektiv och teorier 

som använts i studien. Vi upplever överlag att metoderna vi valt att använda oss av i studien, det vill 

säga semistrukturerade intervjuer och observationer varit tillfredsställande för att få svar på studiens 

syfte och forskningsfrågor. Forskning kan ge beskrivningar av den kvalitativa mänskliga världen, och 

semistrukturerade intervjuer syftar till att klargöra intervjupersonens upplevelse av ett fenomen i detta 

fall programmet PT/STs användbarhet i svensk förskola (Kvale & Brinkmann, 2015). Observationerna 

gav oss en upplevelse av hur programmet PT/ST fungerar i praktiken, vilket var syftet med 

observationerna. 
Det krävs även att forskaren reflekterar över hur forskaren själv och studiens deltagare, påverkat 

varandra (Thornberg & Fejes, 2015). Att intervjuandet är ett hantverk, har vi erfarit sedan tidigare. 

Trots tidigare praktisk träning och förberedelse, upplevde vi att vissa moment var svåra att genomföra. 

Vi upplevde också en utmaning i att utifrån förskollärarens svar ställa de rätta följdfrågorna. Vi tänkte 

aktivt på att det var viktigt att ge den intervjuade förskolläraren tid för att tänka och formulera sina 

svar. För oss som intervjuare var det dessutom viktigt att lyssna aktivt till det som sades samt hur det 

sades. Den intervjuade förskolläraren kan beskrivas som en “god intervjuperson”, då hon var 

samarbetsvillig, kunnig och gav sammanhängande svar på frågorna som ställdes. Dessutom höll hon 

sig till ämnet för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2015). 
I en forskningsintervju råder andra maktpositioner än i ett vardagssamtal där maktpositionerna mellan 

parterna ofta är likställda. Inom forskningsintervjun råder alltid ett asymmetriskt maktförhållande där 

intervjuaren inleder och avslutar, ställer frågorna och vanligen behåller monopol på att tolka meningen 

i det som intervjupersonen säger (Kvale & Brinkmann, 2015). Att vi dessutom var två personer som 

intervjuade och endast en person som blev intervjuad bidrog till att stärka detta asymmetriska 

maktförhållande. 
Då vi också var två personer som turades om att transkribera intervjuerna blev utskrifterna utförda på 

något olika sätt (Kvale & Brinkmann, 2015). Då vi inte hade för avsikt att göra någon djupare språklig 

textanalys av empirin borde detta inte påverka analysarbetet och därmed inte heller studiens resultat. 
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Etiska reflektioner efter genomförd studie 

Sökande efter kunskap får aldrig skada de medverkande i en undersökning negativt (Lind, 2014). Då 

det gäller de medverkande barnen tror vi att de inte påverkats av att delta i studien. Under 

observationerna lekte barnen med ett för dem lustfyllt material, vilket bidrog till att de inte reagerade 

nämnvärt på att vi befann oss i rummet.   

Då empirin i denna undersökning baseras på en förskollärares utsagor tänkte vi på att framställning av 

henne skulle framställas på ett sakligt sätt, och att hon inte skulle ta skada av att medverka i studien 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vi upplevde att det som framkom under intervjuerna inte var känsligt att 

prata om för förskolläraren och därför har inget ur vårt empiriska underlag blivit bortvalt av den 

anledningen. Vi tolkar förskollärarens engagerade deltagande och utsagor som att det var en positiv 

erfarenhet för henne att få dela med sig av sina kunskaper och upplevelser av programmet PT/ST, 

vilket bidrog till att vår studie kunde genomföras. Att förskolläraren har fått läsa igenom 

transkriberingen samt hela denna uppsats, gav förskolläraren möjlighet att verifiera att vi återgivet 

hennes utsagor på ett sätt som kändes för henne korrekt och sant.  

Diskussion 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera programmet PT/ST och dess användbarhet i den 

svenska inkluderande förskolemiljön. Programmet PT/ST syftar till att ge alla barn och varje barn 

möjlighet att utveckla samspelsfärdigheter. Detta för att ge positiva erfarenheter av gemensam lek, 

lärande och social samvaro för alla barn och varje barn, vilket därmed kan bidra till ökad delaktighet 

och inkludering i förskolan för barn i förskoleåldern. Diskussionen belyser vikten av social 

kompetens, lek för alla barn och varje barn, att rikta blicken mot samspel och samspelsfärdigheter 

samt betydelsen av kamrater för samspel. Därefter följer studiens resultat i förhållande till den 

specialpedagogiska praktiken följt av förslag till vidare forskning inom området. 

Vikten av social kompetens 
Idag går de allra flesta barn i förskolan. Detta innebär att barnen befinner sig på en social arena där det 

sker många möten med andra människor. Detta ställer krav på att barnen, lär sig samarbeta, leka med 

andra barn och utveckla social kompetens. Genom detta blir barnen bärare av samhällets värderingar 

(Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009; Sommer, 2003). De barn som inte samspelar 

med andra barn på ett positivt sätt riskerar att ha sämre vänskapsrelationer och kan därmed barn i 

riskzonen och kanske även bli marginaliserade (Askland & Sataøen, 2003). I studien framkom att 

förskolläraren anser att arbetet med det sociala samspelet är en av förskolans viktigaste 

arbetsuppgifter, vilket går i linje med förskolans läroplan. Läroplanen för förskolan lägger stor vikt vid 

leken och det sociala samspelet. I programmet PT/ST blir leken ett verktyg för barn att utveckla de 

samspelsfärdigheter som krävs för att kunna delta i socialt samspel med andra. Genom att fokusera på 

lek och samspel kan förskolan skapa en inkluderande miljö (Pape, 2013).  

Det finns indikationer på att leken i förskolan ges mindre och mindre utrymme till förmån för mer 

“skolinriktad” verksamhet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  En risk med det kan bli 

att barnen får färre chanser till lekfullt samspel i gemenskap med kamrater, eftersom det är i leken 
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barnen har möjlighet att öva det sociala samspelt. I studien framkom att även skolan önskar att 

förskolan ska lägga stor vikt vid att arbeta med barns samspel och sociala kompetens. Att ett barn har 

social kompetens och kan skapa goda relationer med kamrater och lärare kan även bidra till att 

förebygga skolsvårigheter, det vill säga att det kan skapa förutsättning för skolframgång. Tidiga 

pedagogiska insatser där barn får möjlighet att utveckla social kompetens kan därför främja det 

livslånga lärandet (Arnold, Kupersmidt, Voegler-Lee & Marshall, 2012). 

Lek för alla barn och varje barn 

Förskolemiljöer är delvis kulturellt betingade. I skandinaviska förskolor betonas den fria lekens 

viktiga roll mer än i många andra länder. Svenska förskolor ger mycket utrymme för fri lek. Den fria 

leken ställer dock höga krav på barnens sociala kompetens och förmåga att fungera ihop med andra 

barn. Betoning på fri lek kan innebära färre situationer där vuxna finns med och instruerar och stödjer 

barn i samspelet (Granlund, Almqvist, Gustafsson, Gustafsson, Golsäter, Proczkowska & Sjöman, 

2016). De flesta barn leker och lär sig helt spontant utan att pedagogerna behöver reflektera över hur 

eller på vad barnen lärt sig i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). För en del barn sker 

inte detta lika naturligt och dessa barn kan komma att ha det svårare i samspelet med andra. Dessa 

barn kan behöva mer systematiska instruktioner för att kunna delta i lek och få erfarenheter av 

lämpliga samspelsfärdigheter (Barton, 2016). I studien framkommer att vissa barn har svårt i den fria 

leken och att dessa barn behöver stöd i leksituationer, och här kan programmet PT/ST med sina tydliga 

systematiska instruktioner vara till hjälp för att ge barn erfarenheter och kunnande i lämpliga 

samspelsfärdigheter. För att samspelet med andra barn ska fungera för de barn som behöver stöd är det 

betydande att vuxna finns med i leksituationer, för att skapa tillfällen som kan ge alla barn tillträde i 

leken. Att utveckla den sociala kompetensen/samspelfärdigheter handlar framförallt om att ge barnen 

förutsättningar för att få positiva erfarenheter av lek (Lillvist, 2010), och där kan programmet PT/ST 

fylla en viktig funktion i svensk förskola. 

Att rikta blicken mot samspel och 

samspelsfärdigheter 
I programmet PT/ST ingår att göra observationer av barns lek för att kartlägga barns 

samspelsfärdigheter. I förskolans läroplan står att det är varje barns utveckling som ska följas och 

dokumenteras, men sedan är det verksamheten som ska bedömas och inte barnets prestationer 

(Skolverket, 2016). Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) lyfter att många lärare i förskolan inte 

vill använda tester för att som i skolan ge individuella barn ett omdöme. Detta märkte vi då 

förskollärare tillfrågades att medverka i studien. Två förskollärare angav att de var tveksamma till att 

göra observationer där barns samspelsfärdigheter skattades enligt ett observationsschema, då de ansåg 

att det inte var förenligt med förskolans läroplan. Samtidigt kan inte måluppfyllelse beskrivas om man 

inte sätter barnens lärande och kunnande i relation till verksamhetens ansvar för läroplanens 

strävansmål och den verksamhet som bedrivs (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). Intervjuad 

förskollärare anser att det är förenligt med förskolans läroplan att göra observationer/skattningar av 

barns samspelsfärdigheter om det syftar till att finna den närmaste utvecklingszon som ett barn 

befinner sig inom. Vidare menar förskolläraren att observationer/skattningar inte får användas i syfte 

att jämföra och bedöma barn.   
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I studien framkom att observationsschemat av barns lek kunde vara ett redskap för att vända 

pedagogens synsätt från att ha sett barnens svårigheter till att se positiva egenskaper och som en bra 

hjälp för att få syn på barnens samspelsfärdigheter och den möjliga zonen för utveckling. En central 

uppgift för en förskollärare är att söka efter barns positiva egenskaper och förmågor, för att även om 

ett barns prestationer är svaga så finns det alltid en utvecklingspotential för barnet. Det är därför av 

betydelse att förskollärare riktar insatser/undervisning mot zonen för möjlig utveckling (Hundeide, 

2003). 

I förskolans läroplan uttrycks det att förskolans uppgift bland annat är att stimulera till samspel. Detta 

baseras på tanken om att barns samspel både mellan barn och barn till vuxen är grunden i barns 

lärande. Därför har leken en central del i lärandet och barnen behöver uppmuntras till att samspela 

med varandra (Luttropp, 2011). Genom att använda programmet PT/ST kan barn som tidigare inte 

deltagit i lek eller som haft negativa sätt att försöka ta sig in i leken få möjlighet att ersätta dåliga 

erfarenheter med goda. Genom de arrangerade lekstunderna i programmet PT/ST kan barns 

möjligheter att lyckas i samspelet med andra barn stärkas med hjälp av en närvarande pedagog. Det är 

förskolepedagogers uppgift att skapa förutsättningar så att alla barn i förskolans verksamhet får 

tillgång till goda erfarenheter av lek och samspel (Pape, 2013). I de arrangerade lekstunderna kan det 

finnas möjlighet för barn i lekparen att lära tillsammans och av varandra, därför är samspelet mellan 

barnen av stor betydelse.  

Av tradition har leken i förskolan ansetts vara uttryck för barns egna lärande och meningsskapande. 

Förskollärares ansvar i barns lek har varit att stödja men inte styra (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). I de arrangerade lekstunderna behöver förskollärare ibland gå in i lekarna och vara 

styrande för att alla barn ska kunna delta. Förskolläraren i studien upplevde det ovant att gå in och ge 

stödjande uppmaningar/promptningar i de arrangerade lekstunderna till de barn som var i behov av 

stöd, kan tolkas utifrån en att det finns en ovana att styra barnen i deras lekar i svensk förskola. 

Programmet PT/ST har ett systematiskt och tydligt upplägg för hur genomförande av samlingar och 

arrangerade lekstunder ska ske, vilket kan vara en fördel. I och med detta blir programmet PT/ST ett 

verktyg för både barn och pedagog. Programmet PT/STs upplägg har ett för svensk förskola ett ovant 

arbetssätt. Samlingarna och de stödjande uppmaningarna/promptningarna vilka ska ges av 

förskolläraren i de arrangerade lekstunderna i programmet PT/ST utgår från tillämpad beteendeanalys 

(TBA). Den grundar sig på en behavioristisk lärandeteori, vilket inte är vanligt att arbeta med i svensk 

förskola idag. Idag förespråkas ofta en mer sociokulturell syn på lärande, där lärandet sker i en 

gemenskap med andra. Att programmet PT/STs uppbyggnad är inspirerat av en kombination av olika 

lärandeteorier skulle kunna skapa goda förutsättningar för barn som behöver tydliga och strukturerade 

instruktioner för att kunna delta i positivt samspel med andra. Då TBA har den tydlighet och struktur 

som vissa barn behöver för att tillägna sig samspelsfärdigheter (Odom, 2016). Arbete med 

programmet PT/ST skulle kunna berika det specialpedagogiska arbetet i förskolan, för att bättre kunna 

möta barns olika behov. 

Betydelsen av kamrater för samspel 
Forskning visar att barn med funktionsnedsättning samspelar mindre med kamrater än vad barn utan 

funktionsnedsättning gör. Barn med funktionsnedsättning är ofta mer nära en vuxen än vad deras 

kamrater är (Luttrop, 2011; Skogman, 2004; Ytterhus, 2003).  Detta leder ofta till att barn 

särbehandlas och istället för att leka med kamrater gör dessa barn egna aktiviteter tillsammans med en 

pedagog (Lillvist, 2010). Förskolläraren i studien kände igen sig i detta, och menar att detta har 
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förstärkts, då hon arbetat med material som habiliteringen tillhandahållit. Materialet från habiliteringen 

var riktat till ett specifikt barn med autism. Det materialet vände sig inte till alla barn utan handlade 

om att barnet med funktionsnedsättning gjorde egna aktiviteter tillsammans med en pedagog. 

Då kamratrelationer är viktiga är det betydelsefullt för barn att ha andra barn som samspelspartners 

och inte bara vuxna (Askland & Sataøen, 2003). Hemmingsson (2002) menar att för att initiera 

samspel mellan barn måste den vuxne träda tillbaka men finnas tillhands för att motivera till samspel 

mellan barn. I programmet PT/ST handlar detta om att skapa arrangerade lekstunder som lockar barn 

till möten kring ett gemensamt intresse/material som ger barnen möjlighet till samspel och delaktighet. 

Av denna anledning är materialet som används i de arrangerade lekstunderna betydelsefullt för att alla 

barn och varje barn ska få möjlighet att öva och bli kunniga i olika samspelfärdigheter. 
Förskolläraren lyfter vid ett flertal tillfällen att hon vill att alla barn i barngruppen deltar i programmet 

PT/ST, detta för att skapa en god gemenskap i barngruppen. Detta kan förstås utifrån att det i svensk 

förskola inte förekommer program som PT/ST, där barn väljs ut och får träning i samspelsfärdigheter. 

I den svenska förskolan är det mer vanligt att arbeta med hela barngruppen när det gäller det sociala 

samspelet utan att utgå ifrån något särskilt program (Luttrop, 2011). Ofta förmedlas kunskaper i socialt 

samspel till barnen genom sagoläsning, dockspel, rollspel eller liknandet i samlingar (Pape, 2001). 
Barngruppen ses som en central och aktiv del i utveckling och lärande (Ytterhus, 2003). Barns lärande 

och utveckling i förskolan handlar om att de både ska utvecklas som individer och till att fungera i 

grupp, det vill säga att barnen blir socialt kompetenta, kan vara hänsynsfulla mot varandra och lär sig 

att ta ansvar (Sheridan, Pramling & Johansson, 2009). I studien framkommer att förskolläraren ser 

programmet PT/ST som ett verktyg i arbetet med att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hela 

barngruppen. Att barnen få de verktyg, (regler och koder) som behövs kan leda till att barnen lättare 

kan vara delaktiga i den så kallade praxisgemenskapen som råder i en barngrupp. Detta mer informella 

lärande som då sker mellan barnen är betydelsefullt och även eftersträvansvärt då det betonas i 

läroplanen för förskolan (Hundeide, 2003). Många av de styrdokument förskolan har att förhålla sig 

till uttrycker även visioner om delaktighet. Det är en mänsklig rättighet att få delta och vara delaktig i 

olika slags aktiviteter. Det är angeläget att ett barn får uppleva sig delaktig och om det får detta kan det 

påverka barnets utveckling i positiv riktning (Luttrop, 2011).  
En grundtanke med programmet PT/ST är att de barn som är rollmodeller lär sig vad barn i behov av 

särskilt stöd behöver för att klara sin vardag. Dessa barn kan genom att samspela med barn i behov av 

särskilt stöd, ges möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga, vilket handlar om att förstå andra 

människors tankar, känslor och perspektiv. Barns empati utvecklas genom gemensamma erfarenheter 

av lek och en inkluderande gemenskap (Kinge, 2000; Pape, 2013). 

Studiens resultat i den specialpedagogiska 

praktiken 
I Sverige finns höga ambitioner om att skolsystemet ska vara demokratiskt och tillgängligt för alla, 

och idag finns en ovilja och rädsla att klart uttrycka vilka barn som är i behov av särskilt stöd 

(Westling Allodi, 2016). Westling Allodi (2016) menar att detta kan bero på att skolsystemets 

kompensatoriska uppdrag har bleknat. Rädslan hos pedagoger att kategorisera barn beror ofta på 

välvilja, men det skapar en otydlighet i det specialpedagogiska uppdraget. Detta har lett till att de 

specialpedagogiska insatserna för barn i behov av särskilt stöd blivit otydliga (ibid.). Westling Allodi 
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(2016) menar vidare att detta har försenat den kunskapsutveckling kring barn i behov av särskilt stöd 

som skulle behövas i pedagogiska verksamheter idag. 

För barn i behov av särskilt stöd är det nödvändigt att se det individuella barnet och dess unika 

förutsättningar och inte fastna i att betrakta barnet utifrån en eventuell diagnos/funktionsnedsättning 

(Lillvist, 2010).  

För att underlätta i samspelet för barn i behov av särskilt stöd, kan olika stödjande strategier 

diskuteras, till exempel att skapa förutsättningar som stödjer samspel mellan barn, det kan också 

behöva göras ändringar i miljön (Lillvist, 2010). Detta gör att det även är angeläget att se barns 

svårigheter som uppstår i förskolemiljön ur ett relationellt perspektiv. Med det menas att fokus riktas 

mot förskolans förutsättningar och villkor samt förmåga att göra lärmiljön tillgänglig och att anpassa 

den sociala, pedagogiska och fysiska miljön så att barnet kan bli delaktiga i lärandet i så hög grad som 

möjligt (Skolverket, 2015). Förskolans förmåga att ge ett gott stöd till barn i behov av särskilt stöd kan 

ses som en indikation på kvalitén i verksamheten (ibid.).  

Det är med andra ord betydelsefullt att ha ett helhetsperspektiv och både göra förändringar i lärmiljön 

samt se individen och dennes individuella behov för att ge lämpligt stöd. I detta arbete är tidiga 

pedagogiska insatser nödvändigt (Palla, 2011). För att kunna sätta in tidiga insatser behövs 

förskoleprogram av god kvalitet som är tillgängliga för alla barn. Program som identifierar de grupper 

och individer som riskerar att få det svårt i förskolan/skolan och ger möjlighet till aktiviteter som 

stimulerar såväl samspel, språkutveckling och ordförråd (Westling Allodi, 2016). 

Förskollärares intentioner har stor betydelse för hur de värderar och arbetar med barns lek, lärande och 

samspel. Att förskolor arbetar utifrån program som syftar till att stärka barns samspelsfärdigheter och 

sociala kompetens, är ingen garanti för att barnen blir mer socialt kompetenta, men det kan skapa 

förutsättningar och ge möjligheter för barn att få erfarenheter av samspelsfärdigheter. Att använda 

programmet PT/ST kan vara en hjälp för förskollärare att avsätta tid för att arbeta med social 

kompetens och samspelsfärdigheter, vilket idag kan ses en mycket betydelsefull och angelägen 

egenskap att människor besitter. Programmet PT/ST skulle kunna bidra till att barn utvecklar en 

tolerans för och kunskap om olikheter och mångfald. Genom närvarande pedagoger som skapar 

förutsättningar för att flertalet barn kommer in i leken genom de arrangerade lekstunderna är något 

mycket positivt. Ett barn som inte får komma in i kamratgemenskapen riskerar att inte bli delaktig och 

få möjlighet att utöva inflytande. Det blir i förlängningen en demokrati och inkluderingsfråga 

(Engdahl, 2014). Om programmet PT/ST kan bidra/främja till att barn får lättare att samspela med 

andra barn och vuxna kan förskolan dessutom bedömas hålla en hög kvalitet inom detta område.  

Förslag till vidare forskning  

Forskning visar att barn i behov av särskilt stöd av olika anledningar kan ha svårt i kamratrelationer, 

och att de kan behöva hjälp att utveckla samspelsfärdigheter. Sandberg och Norling (2014) menar att 

det finns mycket lite forskning om vilka metoder som används i förskolan för barn i behov av särskilt 

stöd i utvecklande av deras samspel. Vi anser att programmet PT/ST skulle kunna vara användbart för 

detta ändamål. Därav är förslag till vidare forskning att förskollärare i svensk förskola bör få möjlighet 

att genomföra hela programmet PT/ST. För att på så sätt kunna utvärdera programmets användbarhet i 

svensk förskola och om programmet PT/ST kan vara en metod för att barn i behov av särskilt stöd får 

möjlighet att utveckla sitt samspel med kamrater. 
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Bilaga 1: Observationsschema, Skattning av barns 

lek 
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Bilaga 2: Informationsbrev till föräldrar 

 

Hej! 

 

Vi heter Ida Renlund och Caroline Åman, och läser båda på specialpedagogprogrammet vid 

Stockholms universitet. Vi kommer under hösten 2016 att göra vårt examensarbete, vilket ska handla 

om barn i behov av särskilt stöd i leken. Nu i början av maj kommer vi att vid ett tillfälle vara på 

förskola X och träna oss i att göra observationer i leksituationer. Vi kommer då bland annat att titta på 

hur barnen visar turtagning och samspel i leken. Vi är tacksamma att vi får komma och göra detta 

arbete på förskolan, och har ni frågor eller funderingar så är ni välkomna att ringa till någon av oss. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ida och Caroline  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Renlund: XXXX-XXXXXX 

Caroline Åman: XXXX-XXXXXX 
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Bilaga 3: Intervjuguide  

 

Intervju 1: 
Tema för intervjun är: När det uppstår svårigheter i leken. 

 Vi presenterar oss för varandra. 

 Presentation av programmet. 

 Vilka tankar och reflektioner får du när du hör om programmet PT/ST? 

 Vilka barn tror du skulle gynnas av programmet PT/ST? 

 Kan du ge exempel på situationer då det uppstår svårigheter i leken? 

 Hur brukar du agera när du märker att ett barn har svårigheter i leksituationer? 

 Hur upplever du att andra barn förhåller sig till de barn som har svårigheter i leken? 

 

Intervju 2: 
Tema för intervjun är: Skattningar/Observationer, och den svenska förskolan.  

Förskollärarens erfarenhet av att ha provat att använda observationsschemat skattning av 

barns lek. 

 

 Hur har det fungerat att använda observationsschemat för lekobservation och skattning 

av barns lek? 

 Hur ser du på att göra en skattning av barns lek och av barnets samspelsfärdigheter? 

 Vilka möjligheter ser du med att använda observationsschemat? 

 Vilka svårigheter/hinder ser du med att använda observationsschemat? 

 Finns det någon/några samspelsfärdigheter som du upplever att barn har särskilt svårt 

med? 

 Vilka barn har du valt ut för att delta? På vilka grunder? 

 

 

Intervju 3: 
Tema för intervjun är: Syn på lärande. Erfarenheter från observationerna. 

 Hur upplevde du det var att göra den här aktiviteten ur programmet PT/ST 

tillsammans med barnen; 

-    samlingen? 

-    arrangerade lekstunden? 

 Hur gick det att förhålla sig till instruktionerna i  

-    samlingen? 

-     den arrangerade lekstunden? 

 Vad är din upplevelse av hur barnen uppfattade att det var att göra den här aktiviteten 

ur programmet PT/ST? 

-    Samlingen 

-     arrangerad lekstunden  

 Hur upplevde du att barnen tyckte det vara att arbeta i par? 

 Hur upplevde du att de barn som valdes ut som rollmodeller kunde bidra i den valda 

arrangerade lekstunden? 

 Vilka möjligheter finns med att programmet PT/ST erbjuder möjligheter att barn ska 

lära av varandra? 

 Vilka hinder/svårigheter finns med att använda barn som rollmodeller? 

 Vad kan lekkompetenta barn lära av att leka med mindre lekkompetenta barn? 

 Vad kan mindre lekkompetenta barn lära mer lekkompetenta barn? 

 Behöver aktiviteten ändras, eller fungerade den i sin helhet? 
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 Om aktiviteten behöver ändras, vad skulle du vilja göra för förändring? 

 Hur var det att fylla utvärderingen efter aktiviteten? 

 Förslag på ändringar i upplägget till nästa observationstillfälle och genomförande av 

aktivitet från programmet PT/ST. 

 

Intervju 4: 
Tema för intervjun är: Samspelsfärdigheter utifrån programmet PT/ST. 

 Hur är din upplevelse av att ha genomfört den valda aktivitet en gång till? 

 Barnens reaktioner? 

 Hur känner du inför att samspelsfärdigheter övas en i taget? 

 Hur arbetar du idag med det förebyggande arbetet med inkludering? 

 Hur kan programmet användas i förebyggande syfte, för att skapa goda relationer och 

utveckla sociala färdigheter hos barn? 

 

 

Intervju 5: 
. 
Tema för intervjun är: Möjligheter och hinder med att använda programmet PT/ST i den 

svenska förskolan. 

 Vilka barn tror du skullen gynnas av programmet PT/ST? 

 Vilka möjligheter ser du med att använda programmet PT/ST? 

 Ser du några hinder/svårigheter med att använda programmet PT/ST? 

 Kan programmet PT/ST behöva ändras i sitt upplägg för att passa i svensk förskole 

kontext? 

 I vilket syfte skulle du kunna tänka dig att använda dig av programmet PT/ST? 
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Bilaga 4: Observationsschema för samling och 

arrangerad lekstund 

 

 

Beskrivning av samling samt arrangerad lekstund ur 

programmet PT/ST: 
 

 

Fokus för observationen: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad görs/vad sägs: Reflektioner: 
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Bilaga 5: Missivbrev till vårdnadshavare 
Uppsala 31/5-2016 

 

Hej! 

Vi är två förskollärare som går vår fortbildning till specialpedagoger. Vi studerar vid 

Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet och i höst ska vi skriva vårt examensarbete. 

Temat för vårt arbete kommer att vara barns lek och handlar om hur pedagoger kan stödja alla barn 

och varje barn i behov av stöd och deras gemensamma lek.  Uppsatsarbetet utgår från ett program som 

heter PT/ST som har utvecklats i USA och har använts även i Europa. Vi kommer att ingå i ett projekt 

vid Specialpedagogiska institutionen som utforskar detta program och dess utvecklingsbarhet i den 

svenska kontexten. 

Syftet med vårt uppsatsarbete är att tillsammans med pedagogerna på förskolan samtala om 

programmet, kritiskt granska programmets uppläggning och undersöka möjligheterna att använda den 

i de svenska förskolorna. Det innebär att vi kommer att följa pedagogerna på era barns förskola ett par 

dagar under ca en månad (augusti-september ht 2016) och då observera hur de genomför olika 

lekstunder tillsammans med en grupp barn. Innehållet i lekstunderna kommer att utgå från barnens 

intressen. 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kommer vårt examensarbete att vara helt 

avidentifierat så att inga namn eller platser kommer att redovisas. Som vårdnadshavare företräder ni 

ert barn och samtycket utgår från frivillighet. Det innebär att ni när som helst har rätt att meddela oss 

om observationerna från lekstunder där ert barn deltar inte får användas i vår uppsats. 

Utifrån ovanstående information önskar vi ert samtycke till att vi får använda pedagogers 

observationer från barngruppen där ert barn deltar. Uppgifterna kommer enbart att användas i vår 

uppsats och i ett undervisningssammanhang. 

 

Med vänliga hälsningar, Caroline Åman och Ida Renlund 
 

Barnets namn:___________________________ 
 

Vårdnadshavares underskrifter: 
________________________________                     ________________________________ 
Vårdnadshavare 1                                                         Vårdnadshavare 2                            

                     
Kontaktuppgifter: 
Uppsatsskrivare:  

Caroline Åman, caroline.i.aman@gmail.com 
Ida Renlund, ida-renlund@hotmail.com 

 
Handledare: 

Eva Siljehag, eva.siljehag@specped.su.se  

Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se 
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Bilaga 6: Missivbrev till förskollärare 
 

Uppsala 19/8-2016 
 

Hej! 

Vi är två förskollärare som går vår fortbildning 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 och barn i behov av stöd och deras gemensamma lek. Arbetet kommer att utgår 

från ett program som heter ”Lekstund/Kamratlek”, vilket 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 förskolekontext. 

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 

förskolekontext. 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. 

 

Med vänliga hälsningar, Caroline Åman och Ida Renlund 

 
Ort och datum:__________________________________________________________ 
 

Deltagandes underskrift:___________________________________________________ 
 

Namnförtydligande:_______________________________________________________ 
 

 

Kontaktuppgifter: 
 

Uppsatsskrivare: 
Caroline Åman, caroline.i.aman@gmail.com 
Ida Renlund, ida-renlund@hotmail.com 
 

Handledare: 
Eva Siljehag, eva.siljehag@specped.su.se 
Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se 
 
 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


