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Abstract  
 
This thesis expounds special educational development work in (pre-)schools. Data 
were collected during 1994-99, and were then processed and analysed during 
2002-06. The work originates from a bottom-up perspective and is based on ac-
tion research. 40 children in nine school districts were identified to be in need of 
directed support as they did not get involved in the school’s daily programmes 
and activities. The purpose of this thesis is to follow up what happens when work 
is initiated for changing this predicament. Four activities were introduced: (1) 
interchange meetings about play, learning, communication, theory and practical 
application; (2) running supervision of teachers about the play process combined 
with; (3) the practical use of the play process; and (4) conversations with parents. 
Triangulation has been used to collect and analyse the data. Leontiev’s activity 
theory has been used to highlight how behavioural patterns changed and devel-
oped among the children and adults. Theories about learning from a biological, 
psychological, social and pedagogical perspective elucidate the interaction proc-
esses and phenomena in the material. The formative work process is described in 
follow-up conversations with work teams and parents. Retrospective data describe 
the change processes. 

The relationship individual-activity-environment showed that the children ei-
ther exploited or did not fully make use of the resources in “the pedagogical 
room”. An imbalance between the individual, pedagogical support, interchange 
with others and the use of materials became clear. The actions of the teacher ser-
ved to guide the child. Eye-ear contact, role play and support through materials 
stimulated the child to assimilate concepts and language. A moment’s pedagogy 
in the encounter determined how to entice the child to take part in interaction and 
interchange. Varied use of symbolic gestures created a play environment, bringing 
to life themes where roles were explored. The teachers were in need of training 
and supervision, and were encouraged by finding that the interventions had 
beneficial influences on the child’s learning and communicative competence. The 
potential possibilities in the school environment became clear. Behavioural 
patterns and established structures could be changed, and more purposeful actions 
and activities introduced. Disposition of pedagogical resources, time and room 
allocations were altered. The parents adopted the play process and contributed 
with materials to support the child’s learning. A triad of cooperation between the 
adults had a positive influence on the child. The pedagogical and home 
environment overlapped. Daily activities that the child had been involved in 
served as a source for encouraging the child to participate in play. The children 
showed willingness to participate in daily activities and interchanges with others. 
Negative communication patters were reduced. The work shall, with time, 
hopefully result in the children achieving the school targets. This thesis serves to 
inspire others to adopt similar activities and strategies in order to establish a more 
purposeful pedagogical environment. 

 
Keywords: Children in special needs/education/activity theory/(pre-) school de-
velopment work/intervention/play process/communication 
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Förord  
 

Hur kommer det sig att man intresserar sig för vissa saker mer än andra? 
Jag funderar över mitt val av forskningsuppgift. Jag bär på erfarenhet som 
färgat mig som person och bidragit till min förförståelse inför och under 
avhandlingsskrivandet. I förordet tar jag upp detta i min bakgrund och så 
några ord till dem som involverats i mitt forskningsarbete och sist en redo-
görelse för avhandlingens disposition.  
 

Min erfarenhet ger bakgrund till förförståelse 
Under ca 30 år har jag varit verksam pedagog i olika miljöer. I början av 70 
talet arbetade jag som lärarassistent i särskolan och i landstingets omsorgs-
verksamhet för utvecklingsstörda barn och vuxna. För att antas till förskol-
lärarutbildningen 1976 räckte det inte med goda betyg, ett annat krav var 
erfarenhet från pedagogisk verksamhet. Att gå under handledning av erfa-
ren pedagog var den gängse modellen. Det innebar praktisk skolning in i 
rollen som pedagog. I särskolan utmanades mina uppfattningar om vad som 
är eller kan vara en människas tillgångar och brister. I vardagen och samva-
ron fanns det gott om spontana glädjeyttringar, närkontakt å ena sidan och 
tårar och vemod över den sorg som ett annorlundaskap innebar å den andra.  

Under en tid var jag ansvarig för en avdelning med elva vårdtagare. Alla 
var inte utvecklingsstörda. De hade olika funktionshinder. Idag skulle de 
inte placeras på ett omsorgsboende. Här fanns livsberättelser att lyssna till 
och människoöden att grubbla över. En institutionsvärld som fungerade 
som ett eget samhälle med egna funktioner för att ge service till de omhän-
dertagna. 1968 kom Omsorgslagen med påbud om att institutioner skulle 
läggas ner och verksamhet decentraliseras. Varje kommun skulle ta hand 
om sina egna. Det låg förväntan i luften men också oro över hur de berörda 
skulle klara en anpassning till det nya livet utanför.  

Under studietiden arbetade jag på somrarna som reseledare för grupper 
med utvecklingsstörda. Det hände att vi när vi stannat för att äta lunch eller 
shoppa blev avspisade därför att vi inte  passade in eller att vår grupp störde 
övriga gäster genom sin blotta närvaro. Integreringsprocessen hade inte 
kommit så långt att alla såg det som ett naturligt inslag när vår grupp skulle 
blanda sig med andra semesterfirare.  

Som nyexaminerad förskollärare fick jag anställning med ansvar för sex-
årsverksamhet. Jag förväntades ta ansvar för 20 pojkar och sex flickor i ett 
gammalt hus på landet. Direkt kastades jag in i uppgiften att ta ansvar för 
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bl.a. barn till alkoholiserade föräldrar och utsatta barn. Hur hantera detta? 
Jag funderade över vad jag gett mig in på.  

Samverkan kom i ropet under början på 80-talet. En ny verksamhet skul-
le startas. Ett pedagogiskt utbyte mellan sexårsverksamhet och klass 1. Jag 
kom med. Vi träffades i arbetslaget och planerade för hur på bästa sätt sti-
mulera läs- och skrivprocessen, barnens behov av motorik och rörelse. Sko-
gen var vårt klassrum på fredagarna. Då avslutades veckan med ex. temat 
praktisk matematik. En social gemenskap växte fram. Vi försökte se varje 
barns behov för lärande. Projektet lades ner. Ett politiskt beslut som togs 
snabbt utan hänsyn till vad vi involverade upplevt eller lärt. Det var tungt.   

I slutet av 80 – talet, en ny satsning, nyrustade lokaler i en gammal skola. 
Nu gällde det samverkan (för)skola, alla klasser 1-6. Vi försökte beakta att 
varje barn lär i egen takt och utforma lektioner och temaarbeten flexibelt. 
Vi utvärderade och korrigerade vårt upplägg. Vi lärde av varandra.  

Jag fick frågan om jag ville ta ansvar för två gymnasieklasser. 45 kvinnor 
i ålder 20 – 53 år skulle utbildas till barnskötare. Fokus i kursen hade tidi-
gare legat på att se barnet. Den vuxnes roll hade en undanskymd plats. Jag 
försökte lyfta fram pedagogens uppgift och verksamhetens uppdrag.  

1991 sökte jag den nya specialpedagogutbildningen i Stockholm. När jag 
examinerades ht 1992 fanns det inte någon specialpedagogtjänst att söka. 
Det löste sig efter en tid och under åtta år arbetade jag som specialpedagog i 
(för)skola. Där mötte jag barn och verksamheter med olika förutsättningar 
och behov. Jag fortsatte att studera pedagogik inriktning Barn- och Ung-
domsvetenskap på Lärarhögskolan i Stockholm 1993 – 97 parallellt som jag 
arbetade som specialpedagog. Mer om detta finns i avhandlingen. 

Sedan 1997 har jag haft olika uppdrag åt Högskolan Dalarna. Det har 
omfattat handledning, leda forskningscirklar, göra utvärderingar av kurser, 
projekt eller uppdrag i relation till olika verksamheter. Från år 2000 har min 
uppgift varit att utveckla specialpedagogiska kurser för verksamma lärare 
och åren 2003 – 06 även för studerande på lärarprogrammet med inriktning 
mot fördjupning specialpedagogik.  

Slutsatsen blir att jag arbetat i pedagogisk verksamhet från förskola till 
vuxenutbildning och mött människor med olika förutsättningar för lärande 
och många med uttalade funktionshinder. Min praktiska erfarenhet har för 
mig varit ovärderlig, och gett mig insikt om villkor som kan råda och om-
ständigheter som behöver hanteras, en förförståelse och grund att stå på för 
arbete med utveckling av utbildning och praktiknära forskning.  
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Till dem som involverats i mitt avhandlingsarbete 
Tack till alla pedagoger, föräldrar, rektorer, intervjuare, manusläsare och 
påhejare. Alla barn som utmanat och drivit viljan och tålamodet längre och 
bjudit på glädje och vedermödor. Alla på doktorsutbildningen och redan 
etablerade forskare som lyssnat, frågat och på olika sätt bidragit till att jag 
förstått mer och beskrivit tydligare. Min första handledare, professor emeri-
tus Birgitta Knutsdotter Olofsson var under datainsamlingsperioden den 
som inspirerat. Hon hade själv vågat leka, leva med barnen i förskolan och 
inspirerat mig till att göra deltagande observationer och skriva ner dessa. 
Birgitta blev pensionär innan jag blev klar. När jag nästan gett upp hoppet 
om att få möjligheten till att ta hand om mitt insamlade material fanns pro-
fessor Siv Fischbein där. Hon kände mig sedan tiden jag läste till specialpe-
dagog. Jag tog kontakt för rådgivning. Hon blev min handledare. Jag hade 
just förvärvat en tjänst vid Högskolan Dalarna. Följsamt och med nog-
grannhet har hon sporrat mig utveckla tankeslingor och beskriva väl. Att en 
professor behöver klara att hantera mycket olika frågeställningar var jag 
klar över, till detta måste hon också läsa av när i processen är min adept 
mogen för nästa bearbetningsfas. Hon klarade detta med glans. Inte en dag 
har jag upplevt att hon tvivlat på min förmåga att ”ro det hela i land”. Nu är 
Siv också delvis pensionär men stöttar till målet är nått. 

Tack till mina vänner Lisbet och Margareta som jag alltid kunnat dela 
tankar med och som kommit med glada uppmuntrande ord när vägen har 
känts lång och avkrokarna många. Mina tre barn Johan, Johanna och Eme-
lie som allt eftersom åren gått och de sett mamma knota på, puffat och 
uppmuntrat med orden, du är snart färdig. Bengt min man som hållit sig 
utanför mina texter och resonemang. Han vill bara vara min man och inte 
dela innehållet i arbetet med mig. Han har lyckats fast jag många gånger 
försökt få honom in i allt det som tagit så stor del av min tid. Pappa som läst 
mina texter för att se på svenskan. Vid ett tillfälle fick han hastigt göra in-
hopp och rädda situationen när några planerade intervjuer riskerade att för-
loras. Han var den enda som var ledig, hade erfarenhet av att göra utvärde-
ringsstudier, var inläst på materialet och dessutom helt okänd för de inter-
vjuade.  

Min tvillingsyster Ing-Marie och jag har hela livet deltagit i forskning 
om tvillingar. Karolinska Institutet har varit huvudaktör och under årens 
lopp har olika forskare kommit för att intervjua våra föräldrar och senare 
oss. Arbetet fortgår. Nu involveras våra barn och våra män. Interaktion har 
studerats med stöd av videoinspelningar. Stresshormontest har tagits och 
jämförelser gjorts. Vad är lika och vad skiljer oss två åt, och oss i förhållan-
de till andra tvillingpar? Vad kan vara faktorer som har biologiskt ursprung 
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och vad kan ha samband med miljö och yttre förutsättning? Hur påverkar 
arv och miljö människors utveckling och lärande? Registret omfattar longi-
tudinella studier av en- och tvåäggstvillingar i Sverige. Kanske det också 
påverkat mig att vilja gå forskningens väg.  

Min syster Elisabet har ställt frågor som gett mig insikt om hur jag hante-
rat forskningsprocessen. Ett välbehövligt avbrott under tre veckor våren 
2006 med en fantastisk uppladdning i hennes hemland Sydafrika gav kraft 
inför slutspurten. 

Tack också till Wivi-Anne Selestam som tålmodigt hjälpt mig med redi-
geringsarbete och layout. 

Sist men inte minst tack Jenny Wilkie, min kusin som hjälpte mig med 
översättning av Summary och Abstract till god engelska. 

Tack alla för ert speciella stöd. 
 
 

Sommaren 2006, Emelie och Gun-Marie hemma vid köksbordet -  
apropå inre bilder och symboliskt tänkande: 

 
Emelie   – Mamma det är nedförsbacke nu! 
Mamma – Vad menar du? 
Emelie   – Ser du inte målet? Det är nära, du rullar mot mål! 
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Till läsaren, avhandlingens disposition 
Del 1. Forskning inom det specialpedagogiska fältet presenteras. Aktivitets-
teorin och den forskningsuppgift jag formulerat beskrivs i relation till praxis 
och utifrån intentioner och uppdrag för verksamheten i (för)skola. Inled-
ningskapitlet avslutas med att ett syfte formuleras och fyra aktiviteter intro-
duceras.  

 
Del 2. I fokus är olika forskares syn på och teorier om hur lärande sker. 
Människans biologiska förutsättningar för lärande sätts i relation till mötet 
med miljöbetingelser. Begrepp för att förklara och beskriva data presente-
ras.  

 
Del 3. Min erfarenhet av att forska, lekens möjligheter och teorier om le-
kens olika funktioner tas upp och behandlas. Här redogör jag för mina tidi-
gare erfarenheter från studier av barns lek och lärande vilket legat som 
grund för min förförståelse för arbetet och tolkning av data i avhandlingen.   

 
Del 4. Forskningens verktyg, etiska och metodologiska överväganden, tek-
nik och datainsamlingens omfattning belyses här i förhållande till strategier 
och de val jag gjort för att hantera data och min forskningsuppgift.  

 
Del 5. Nio barns situation och lärande följs upp i fallbeskrivningar och 28 
barn relateras till mer övergripande i sammanställningar i resultatet. Föräld-
rars och pedagogers utsagor ger oss en bild av hur de uppfattat respektive 
barns behov av stöd, hur samarbete lagts upp och hanterats då de fyra akti-
viteterna introducerades. Mönster som framträder i materialet beskrivs och 
tolkas med stöd av teorier och mina iakttagelser som deltagande observatör.  

 
Del 6. Diskussionen tar upp vilka effekter olika insatser genererat på kort 
och lång sikt. En återkoppling till teorier ger förklaringar och tydliggör re-
sultat. Vad som skett, varför och när olika komponenter har varit verksam-
ma tas upp. Hur teorierna använts och hur olika behov har hanteras utveck-
las här. Ett individ- och miljöperspektiv knyts ihop med aktivitet och reso-
nemang om lärande.  
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Del 1. Introduktion 
 
 

Filosofins uppgift är inte att  
uppställa regler utan att analysera  
det vanliga förnuftets enskilda  
omdömen  IMMANUEL KANT 

 
 
 

Att beskriva ett utvecklings- och förändringsarbete,1 hur kan det göras? 
Som aspirerande forskare för filosofie doktorsgrad tar jag på mig ett ansvar. 
Perioden under vilken datainsamlingen är gjord skall ”återskapas”. Den 
skall fyllas med relevant innehåll och exemplifieras med trovärdiga och väl 
valda citat med informanters formuleringar. Det ”vanliga vardagliga förnuf-
tets enskilda omdömen,” som väglett handlandet om hur och vad som ut-
spelat sig mellan de olika aktörerna under processens gång, skall syn-
liggöras och blottläggas.  

I föreliggande avhandling återges vad jag som forskare sett när jag för-
söker att blicka tillbaka på det som varit. Avhandlingen blir en slags rekon-
struktion av det specialpedagogiska arbete jag som deltagande observatör 
följt under åren 1994 –99 i en kommun i mellansverige. Att göra en rekon-
struerande beskrivning av något förutsätter att det finns olika data att tillgå 
som på ett eller annat sätt kan bidra till denna framställning över vad som 
pågått. Under min forskning har jag intagit olika positioner och perspektiv 
för att försöka samla och se på helheter och delar: I stort, vilka har varit 
med, vilka aktiviteter handlade det om? Hur hänger saker och ting ihop? 
Vilka insatser kan ha samverkat eller haft någon slags effekt på hur arbetet 
utvecklades och fortskred. Det handlade också om att fånga detaljer och 
med tålamod vara inlyssnare eller uppmuntrare och just med det vanliga 
förnuftets omdöme ställa varsamma frågor och lämna utrymme för 
omständliga och svårtolkade svar. Svar som senare analyseras.  

Konkret har arbetet inneburit att jag under de fem åren har varit på plats i 
en kommun och utifrån ett aktionsforskande förhållningssätt likt en etno-
graf både medvetet och omedvetet påverkat dem jag mött.2 Samtidigt har 
materialet till avhandlingen samlats in. Dokumentation av utvecklingsarbe-
tet och forskningsprocessen har gått hand i hand. Efter denna period klev 

                                              
1 Med utvecklings- och förändringsarbete avses i  föreliggande avhandling pedagogisk 
strukturell och innehållsmässig förändring av undervisningsförutsättningar för specialpe-
dagogiskt arbete och verksamhet.  
2 Se vidare kapitel om metod 
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jag ur min position som aktiv och närvarande och intog ett nytt perspektiv, 
en utifrånbetraktares. Nu som sammanställare av data och analytiker för att 
om möjligt se mönster i materialet och eventuella kopplingar mellan hän-
delser. Olika teoretiska resonemang lades mot de händelser, beskrivningar 
och citat som fanns bevarade. Avhandlingen kommer att framställas med 
stöd av dessa olika teoretiska resonemang. Vygotskij, Leontjev och Elko-
nins texter kom jag i kontakt med under min utbildning till specialpedagog 
för ca 14 år sedan. Piaget var en äldre bekant. Winnicott, Stern och Mead3 
för att nämna några läste jag några år innan det verkliga avhandlingsskri-
vandet påbörjades. Successivt har jag alltmer färgats av aktivitetsteoretiker-
nas resonemang och begreppsrepertoar under mitt forskningsarbete. Jag kan 
inte säga att det från min sida varit en uttalad och helt medveten strategi 
från start. Några år har gått mellan datainsamling och avhandlingsskrivan-
de, jag har fått lite distans till vad som skett och till mitt material.  

 

Bakgrund till val av forskningsområde 

Barn/elever i behov av specialpedagogiskt stöd har ofta fått finna sig i att 
särbehandlas. Orsaker till att inlärning och utveckling inte sker i förväntad 
takt har studerats och relaterats till barnens/elevernas förutsättningar. Grup-
pen barn/elever i behov av särskilt stöd kan omfatta sådana som under kor-
tare eller längre perioder av livet i förskola eller skola behöver mer av den 
vuxnes omsorg. Vad som är verklig orsak till barnets eventuella svårigheter 
att lära är inte lätt att klargöra. Piaget ansåg att det inte var ämnet för un-
dervisningen utan snarare undervisningen i ämnet som barnen inte kan för-
stå, när de inte kan förstå undervisningen i skolan och progression uteblir.4 
Att definiera orsaker till utebliven utvecklingsprogression är ofta inte helt 
lätt.  
 

…. a tactic deployed to constrict an identity of the disabled for a wide range 
of students whom teachers find difficult to teach in regular classrooms: for 
many of those described as having a learning difficulty, or as disruptive or 
socioemotionally handicapped, an impairment cannot be presumed to be 
present. 5 

                                              
3 Jag tar upp nämnda forskares teorier då de har relevans till mitt forskningsarbete se Del 
1-3.  
4 Piaget, J. (1972). Framtidens skola. Texten återfinns på bokens baksida.   
5 Persson, B, (2001) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Författaren hänvi-
sar till Fulcher, G s 57 (1989). 
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Enligt våra styrdokument skall skolan anpassas till elevers olika förutsätt-
ningar i högre grad än vad som tidigare skett.6 Pedagoger skall så långt det 
är möjligt åstadkomma en inkluderande och inte exkluderande undervis-
ningsmiljö för alla barns/elevers lärande. Det är vårt uppdrag samtidigt som 
vi skall granska och värdera alla barns lärande utifrån givna direktiv, mål 
skall uppnås. Dessa är i sin tur en förutsättning för barnets vidare studier. 
Från att fokus tidigare snävt riktats mot eleven och elevens svårigheter eller 
tillkortakommanden, förespråkar styrdokumenten att verksamheten skall 
förändras, vi skall mer söka se sambandsfaktorer eller finna öppningar för 
att skapa en lärande miljö, där det finns utrymme för olika behov. Vi behö-
ver tolerans för och kunskap om att vi är olika och behöver olika förutsätt-
ningar för lärande. Det framkommer i en utvärdering ”Elevens framgång – 
skolans ansvar”7 att det saknas goda exempel på hur kommuner organiserat 
sitt specialpedagogiska arbete. Planering och samordning av strategier och 
därmed förutsättningar för ett gott och samordnat specialpedagogiskt arbete 
och ansvarstagande har inte skett med den medvetenhet det borde. Verk-
samheten måste bli bättre på detta. Utvärderingar och forskning under sena-
re delen av 1990 – talet pekade på att det tidigare varit på initiativ från eta-
blerade forskare eller utbildare vid högskolor och universitet som forsk-
ningsprojekt inom det specialpedagogiska fältet haft sin upprinnelse.  

Skolverkets rapport ”Forskning inom det specialpedagogiska området”, 
tar upp detta. Ingemar Emanuelsson har kartlagt och redogör för vad som 
intresserat forskare inte bara i vårt land utan runt om i världen.8 Ett top 
down perspektiv har varit vanligt förekommande. Det saknades projekt som 
byggde på att berörda i verksamheten, deras behov av kunskap och fråge-
ställningar beaktats eller kommit i fokus för undersökningar. Ett underi-
frånperspektiv saknades. Det fanns behov av att studera syn på lärande och 
faktorer att beakta för elever som befinner sig i en komplicerad inlärningssi-
tuation eller är i behov av särskilt stöd? 9 Studier bör göras empiriskt där 
detta utspelar sig och utifrån vad som kan vara intressant? Emanuelsson 
pekade på att en omprioritering var på väg i urval av forskningsprojekt som 
tilldelades medel och att ett större intresse för lärandemiljön skulle beaktas.  

Sedan mitt avhandlingsarbete påbörjats har ett antal avhandlingar med 
specialpedagogiskt tema kommit till stånd eller avslutats som behandlar 

                                              
6 Se t.ex. Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning. Regeringens skrivelse 
1998/99: 121. Samverkan ansvar och utveckling, Lpo 94  (1995) eller Läroplan för för-
skolan (1998) 
7 Rapport från regeringskansliet (2001). Elevens framgång – skolans ansvar 
8 Emanuelsson I (2001). Forskning inom det specialpedagogiska området. Skolverket 
9 En avhandling som har detta underifrån perspektiv: Diagnos i skolan, (2002) av Inga-
Lill Jacobsson.  



18  

bl.a. ett elevperspektiv. Här kan nämnas Eva Heimdahl Mattson som be-
skrivit rörelsehindrade elevers förutsättningar, hur de bemöts av bland annat 
syokonsulenter vid samtal över egna planer för studier eller övergång från 
skola till val av yrkesinriktning. 10 Den visar att olika professioner lätt tar 
över rollen som bedömare av vad som passar som vägval för den funktions-
hindrade. Dennes egna tankar och önskemål räknas inte med eller mer eller 
mindre utesluts som möjliga alternativ.  

Mara Westling Allodi har studerat handlingsutrymme för barns lärande i 
skolan ur ett elev- och systemperspektiv. Avhandlingen beskriver hur sko-
lan förhåller sig till olika elevers förutsättningar. 11 Det finns en motsättning 
mellan mål och värderingar i skolan där uppdelning av elever sker så att 
prestationsmål blir avgörande för några medan sociala mål betonas för 
andra.  

Audrey Malmgren Hansen har i sin avhandling ”Specialpedagoger – ny-
byggare i skolan” 12 följt nyutbildade specialpedagogers vedermödor och 
utmaningar att hantera omställning och bemötande av andras förväntningar 
i den nya funktionen som specialpedagog. Det tar flera år att komma in i 
rollen och varje specialpedagog måste själv bygga upp sin funktion i förhål-
lande till andras förväntningar och behov. Kunskap om vad en specialpeda-
gog skall ha för kompetenser och kunna bidra med för verksamheten är 
bristfällig och bromsar därmed dennes möjligheter att verka fullt ut i den 
nya rollen.  

Kristina Ström har vid Åbo akademi i Finland lagt fram en avhandling 
som är intressant för mitt avhandlingsskrivande, då den behandlar speciallä-
rarens yrkesroll och den specialpedagogiska verksamheten. Hon har utifrån 
Engeströms teoretiska modell analyserat sju speciallärares syn på och upp-
levelse av deras respektive arbetsförutsättningar. Hon har samlat gruppen 
till samtal under tre år. På dessa samtal bygger hon sin datainsamling.13 
Några av de reflektioner som hon tar upp till diskussion är behovet av sam-
verkan runt barn i behov av stöd både organisatoriskt och för att stödja bar-
nets lärande direkt. Hon lyfter fram att pedagoger med specialkunskap skall 
användas för utbildning och utvecklingsarbete i högre grad än vad som varit 

                                              
10 Heimdahl Mattson E. (1998). The School Situation of Students with Motor Disabili-
ties. Interaction of Individual Prerequisites and Environmental Demands.   
11 Westling Allodi M. (2002). Support and Resistance, Ambivalence in Special  
Education. . 
12 Malmgren Hansen A. (2002). Specialpedagoger – nybyggare i skolan. .  
13 Ström K. (1999). Specialpedagogik i högstadiet. Ett speciallärarperspektiv på verk-
samhet, verksamhetsförutsättningar och utvecklingsmöjligheter.                                                         
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förekommande, att pedagoger med specialkompetens bör vara med och dra 
igång reformprojekt. En brist som hon påtalar om sitt eget arbete är att hon 
enbart lyssnat på speciallärare och inte barn, föräldrar och andra professio-
ners reflektioner över det specialpedagogiska arbetet. Det hade gett mer att 
se på aktiviteter och verksamhet från olika perspektiv. Ström lyfter fram att 
det borde vara möjligt att söka efter den potentiella utvecklingszonen för 
verksamheten. Begreppet förknippas vanligtvis med individens möjligheter 
för lärande, dvs. att försöka finna individens potentiella utvecklingszon.  

En avhandling av Eva Skogman som lades fram 2004 har behandlat om-
rådet förskolebarns lek och aktivitet i förskoleverksamhet.14 Författaren har 
jämfört hur olika pedagogiska verksamheter förhåller sig till barns lek och 
aktivitet när barnet har ett funktionshinder. Hon bygger sin studie på video-
filmsmaterial och analysen sker med stöd av bl.a. aktivitetsteorin. Någon 
intervention av aktiviteter har inte förekommit utan hennes studie granskar 
pedagogisk verksamhet så som den framstår under den halvårslånga period 
datainsamlingen pågår. Vad finns för skillnader och likheter mellan peda-
gogisk verksamhet vad beträffar strategier, planering innehåll och förhåll-
ningssätt under lek och aktivitet i särskilda undervisningsgrupper för barn 
med funktionshinder och där barn med funktionshinder tillsamman med 
andra barn utan uttalade funktionshinder vistas. Hon finner att det finns fem 
typer av lek som återfinns representerade i verksamheterna. Hon benämner 
dessa anomilek (självständig lek), undervisande lek, meningsfulla situatio-
ner, konfliktsituationer och rituella situationer. Varje form av lek omfattar 
sina egna förutsättningar. Dessa är komplexitet, flexibilitet och sociala rela-
tioner. Den fria leken som aktivitet kan utelämna barn med funktionshinder 
då den ofta förutsätter att barnen själva skall aktivera sig, vilket barn med 
nedsatt funktionsförmåga kan ha svårt att klara. Den leken innehåller snab-
ba växlingar och flexibilitet vilket kan vara en för stor utmaning att klara 
för det funktionshindrade barnet utan vuxenstöd. I de mer ritualiserade le-
karna finns den vuxne med i högre grad och leder och stödjer barnen, vilket 
kan ge det funktionshindrade barnet en chans att vara delaktig. Införande av 
lek i meningsfulla situationer och ritualiserad lek kan ses som unika situa-
tioner då barnet kan stärkas eftersom den vuxne finns med och leder och 
stödjer leken. Innovativa leker och aktiviteter som förs in i verksamheten 
medvetet bit för bit kan vara den goda strategi som kan stärka både barn 
med och utan funktionshinder. Detta ger barnen en möjlighet att känna sig 
deltagande i verksamheten.  

                                              
14 Skogman E. (2004). Funktionshindrade barns lek och aktivitet.   
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Inom det specialpedagogiska kunskapsområdet finns möjlighet att kom-
ma in med lite olika riktning. Fokus kan från start ligga på exempelvis A. 
organisation och ledning, didaktik, ledarskap och grupprocesser med ton-
vikt på inkludering och exkludering B. på samhällsnivå och utslagningsme-
kanismer, C. riskfaktorer och individuell utveckling, D. frågor om funk-
tionshinder och handikapp, E. gemenskap, delaktighet och utanförskap.15 
De studier jag nämnt fokuserar inte på handlandet i pedagogiska situationer 
med undantag av Skogman som gjort observationer i verksamheten. Det har 
snarare varit utsagor om handlande som tagits fram. De var inte heller inrik-
tade på intervention utan dokumentation av befintlig verksamhet. Ströms 
avhandling är undantag hon försöker skapa forum för möten mellan peda-
goger och följa upp dessa samtal. Som jag såg det fanns det ett behov av en 
annan form av forskningsstudie som mer riktade sig mot att studera inter-
vention av aktivitet i praktisk verksamhet i (för)skola utifrån att behov av 
specialpedagogiskt stöd efterfrågades. Min avhandling kom att belysa kun-
skapsområde E. Hur skapa gemenskap, delaktighet och reducera utanför-
skap i relation till pedagogisk verksamhet? 

 

Verksamhetsteori - ett redskap för analys? 

Kan jag ta stöd av aktivitetsteori16 för att analysera ett utvecklings- och för-
ändringsarbete utifrån ett handlingsperspektiv? Ett arbete med olika motiv 
som drivkrafter för att klara (för)skolans mål. Material för en rekonstruktion 
finns bevarat i intervjuer, videofilmer, frågeformulär och annan dokumenta-
tion. En rekonstruktion kan göras av en bild, ett händelseförlopp eller en 
upplevelse, kanske en känsla av något som tidigare funnits. Detta genom 
varsam hantering av data. Forskaren försöker bidra till att bringa klarhet 
eller möjligtvis få ut något annat eller mer än vad den ursprungliga upple-
velsen gav. Syftet med rekonstruktionen kan vara att söka förståelse bakom 
händelsen eller se på hur olika sambandsfaktorer eventuellt bidragit till eller 
reducerat utvecklingsförlopp. Själv har jag haft rollen som aktionsforskare17 
och tillhör den participativa aktionsforskningen ”i vilket de som är berörda 
av kartläggning och förändring själva deltar i `forskningen`”.18  

                                              
15 Fischbein S. och Österberg O. (2003). Mötet med alla barn.  
16 Mina kursiveringar i introduktionstexten avser ord, begrepp som är vanligt förekom-
mande i den verksamhetsteoretiska skolan.     
17 Mer om min forskarroll kommer att framgå i bl.a.  texten om metoder. 
18 Egidius H. (2002) s 21. NATUR OCH KULTURS PSYKOLOGI LEXIKON. Ak-
tionsforskningen utformades på 1940 - talet av Kurt Lewin. Det finns fyra typer av ak-
tionsforskning, diagnostisk, participativ, empirisk och experimentell. s 21.  
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Aktionsforskning är en metod att utforska som är direkt sammankopplad 
med förändringsarbete. Aktionsforskning är ett sätt att få fram kunskap om 
den verksamhet som man själv är involverad i genom att man försöker för-
ändra den. 19 
 

Ordet utvecklingsarbete bär implicit på något slags budskap, förhoppning 
eller kanske utmaning om att ett förbättringsarbete kan vara möjligt. Från 
ordet förändringsarbete till tanken på konkret verksamhet är steget inte 
långt. (för)skolans uppdrag är att främja lärande genom att tillhandahålla 
och utforma en god miljö för lärande. I pedagogisk verksamhet vilar ut-
veckling på viljan hos verksamma i organisationen till personlig utveckling 
och förbättringsarbete i relation till ansvar för barns och ungdomars läran-
de. Här framstår det som att det kan handla om flera olika komponenter 
som kan bli föremål för förändring, ett samspel mellan individ och miljö.  

Om jag prövar att beskriva utvecklings- och förändringsarbetet med ak-
tivitetsteoretiska preferenser, hur låter det då? Det vanliga är att direkt lägga 
fram en tes – argumentera för och emot val av teori, för att slutligen kanske 
komma fram till en syntes, som handlar om ett tredje spår. Jag vill i stället 
smaka av hur väl teorin matchar avhandlingsmaterialet? Hur skall teorins 
begrepp och tolkningsram hanteras i mötet med praktisk erfarenhet för att 
forskaren skall kunna ha stöd av den för att: a. Beskriva en formativ pro-
cess? 20 b. Göra analys av data?  

Under datainsamlingsperioden infördes fyra aktiviteter. Dessa var 1.: 
lekprocess21 med barnen, 2. handledningssamtal med pedagoger och 3. ut-
bildning för dessa samt 4. samtal med de berörda barnens föräldrar. Det 
övergripande syftet med avhandlingen är att beskriva hur ett införande av 
dessa fyra olika aktiviteter i (för)skola påverkat pedagogers arbete vad be-
träffar:  

 

a) den egna rollen,  

                                              
19 a. a. s 21.  
20 Med begreppet formativ process avses i avhandlingen att följa, läsa av och korrigera 
handlingar och aktiviteter utifrån vad som sker och vilka behov som föreligger, uppstår 
eller behöver hanteras då utvecklingsarbetet skall bedrivas och beskrivas. Begreppet for-
mativ är myntat av M Scriven se, Att Utvärdera utbildning Del 1. (1990) Franke Wik-
berg.  
21 Lekprocess benämner jag den aktivitet vi skapade för att stödja barnets lärande genom 
lek och kommunikation. En vuxen ger här barnet full uppmärksamhet och stimulerar 
medvetet barnet till symbolisk handling genom aktivt deltagande och användning av ma-
terial. Goda betingelser skapas för detta i tid och rum. Lekprocessen vilar på att pedago-
gen är väl förtrogen med teorier om lek , språk och kommunikation samt barns utveckling 
se. B. Knutsdotter Olofsson, L S. Vygotsky, G- H Mead, D. Winnicott och D. Stern m.fl. 
i kapitlet om lek.  
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b) stödjande arbete för barns lärande både ur ett socialt och kognitivt  
perspektiv,  
c) studiet av effekter av interventionen ur ett individ- och miljö- 
perspektiv samt  
d) tillvaratagande av de erfarenheter och kunskaper arbetet genererat.  

 

Några frågor utifrån ett aktivitetsteoretiskt perspektiv som kan vara vägle-
dande under granskning och rekonstruktion av händelseförloppet i interven-
tionsprocessen är: 

 

- Vilka förutsättningar fanns för verksamheten? 
- Vilka motiv fanns för verksamheten? 
- Vilka mål fanns för verksamheten? 
- Vilka former tog sig arbetet med de specialpedagogiska aktiviteterna? 
- Vad kom innehållet i arbetet att handla om? 
- Vilka eventuella effekter har det specialpedagogiska utvecklings- och 

förändringsarbetet genererat för barn/elever, barngrupper/klasser,  
skolor/rektorsområden och kommunen?  

 

Dialogen har fått fungera som ett verktyg under utvecklingsarbetet. Centralt 
blir då att se närmare på mellan vem och med vilka fördes dialog? Medvetet 
har jag som forskare i verksamheten arbetat för att utveckla kommunikation 
och samspelsmodeller och försökt att dokumentera hur detta arbete till-
sammans med deltagande pedagoger vuxit fram. Vad kan vi se och lära av 
detta? Hur står dessa resultat i jämförelse med annan forskning och med 
egna erfarenheter och tidigare studier och forskningsresultat? 22 Under min 
utbildning till specialpedagog i början av 1990 –talet vid dåvarande ”Insti-
tutionen för Specialpedagogik”, i Stockholm, kom jag i kontakt med en pe-
dagogisk modell för interaktion och lärande som tydliggjorde hur olika för-
utsättningar för mötet mellan individ – miljö kan se ut. Olika förutsättningar 
och förhållningssätt i miljön kan leda till olika konsekvenser för individens 
lärande.23 Aktiviteter, roller och relationer samverkar. 

Den första cellen i figur 1. beskriver en situation där varken individ eller 
miljö är aktiv. Tillfälligheter styr, inlärning sker oplanerat, en låt gå peda-

                                              
22 Molander B. (1993). Kunskap i handling. En förnuftig verksamhet kräver dialoger och 
den kan då fungera som ett verktyg för att förstå varandra, utveckla och förbättra kunskap 
i handling.  
23 Björklid, P. och Fischbein, S. (1992). kom vid denna tidpunkt ut med en rap-
port Individens samspel med miljön. Den presenterar många forskares syn på in-
teraktion och individens samspel med miljön. Innehållet kändes väl belysa olika 
aspekter på samspelet och olika faktorer som samverkar under denna process.    
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gogik råder där ledarfunktionen i undervisningssituationen är bristfällig. 
Den andra cellen beskriver en situation där barnet är aktivt och själv styr 
undervisningen s.k. operativ inlärning. Miljön eller den person som motsva-
rar miljön är passivt avvaktande, den har endast en stödfunktion. Det mot-
svarar barnet i eget arbete med olika uppgifter. I den tredje cellen är inlär-
ningssituationen omvänd. Där är läraren aktiv och styrande medan barnet är 
att betrakta som passiv mottagare. Här kan vi tänka oss en lektion där lära-
ren presenterar en uppgift för klassen eller läser en saga för barnen som 
lyssnar. Risken finns här att läraren blir för dominerande och kanske mer 
ser till att en uppgift skall genomföras än till elevernas förutsättningar för 
att hantera uppgiften. Den fjärde cellen tar upp en dynamisk interaktion. 
Såväl lärare som barn är aktiva. En dialog mellan barnet och den vuxne ut-
spelar sig, där en aktivitet som riktas mot ett gemensamt fokus styr samtalet. 
Det kan handla om hur man går tillväga i en uppgift eller resonemang över 
hur barnet beskriver hur det löst en uppgift. 

 
     SAMSPELET mellan miljö och individ 

 

     Individ/barn 
      Passiv                    Aktiv 

                    Passiv 
                    tillåtande/ 
                    fri 
Miljö 
för 
Lärande 
                    Aktiv  
                    restriktiv/    
                    styrande 
 
 

Figur 1. Samspelsmodell, (1992) av skilda pedagogiska system. P. Björklid och S. 
Fischbein 
 
De fyra situationerna som cellerna visar är vanligt förkommande i 
(för)skolan. Problem uppstår när det blir slagsida åt något håll, t.ex. att bar-
net lämnas för ofta i eget arbete utan dialog och uppföljning eller att under-
visning sker genom förmedling och presentation utan möjlighet till bearbet-
ning och reflektion tillsammans med kamrater eller lärare.  

(för)skolans uppdrag innefattar att tillgodose barnets lärande och det 
skall planeras utifrån att försöka stimulera barnet till aktivt deltagande, oav-

1.medvetandet 
-”en oskriven 
tavla” 

2. operativ  
inlärning, 
utvecklings psy-
kologisk modell, 
risk för ”laissez 
faire”  

3.Figurativ 
inlärning, för-
medlingsmodell 
Risk för ”aukto-
ritärt” maktut-
övande 

4. Konnotativ 
inlärning 
dynamisk 
interaktion 
Auktoritativ 
ledning 
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sett om detta handlar om pedagogiska eller specialpedagogiska aktiviteter. 
Idag skall i högre grad ett hälsoperspektiv i stället för som tidigare varit 
vanligt förekommande hinderperspektiv beaktas vid planering av stöd för 
barnet.24 Det innebär att barnet skall stimuleras till aktivitet och att känna 
delaktighet i gemenskap med andra barn i den pedagogiska miljön och att 
pedagoger därför bör sträva efter att möta barnet i ett dynamiskt samspel. 
De pedagogiska och specialpedagogiska aktiviteterna kan syfta till att för-
söka bygga upp tillit mellan barnets värld och (för)skolans förväntningar. 
Om barnet möter den vuxne i relation till vad som presenteras i ruta fyra i 
modellen finns en förutsättning för detta. Naturligtvis är förhållningssätt 
och bemötande beroende av vad som förväntas ske och vilken situation som 
skall hanteras i ett möte eller en aktivitet. Vilket behov som skall styra akti-
vitet eller interaktion mellan olika parter är viktigt att se närmare på från 
situation till situation. Specialpedagogens funktion kan vara överbryggan-
de. Det gäller dialog och samverkan med föräldrar och andra berörda för att 
om möjligt nå ett aktivt erfarenhetsutbyte. Specialpedagogen kan sträva 
efter att stimulera samtal och fungera som katalysator för tolkning av upp-
fattningar och erfarenheter som de berörda bär på så att en gemensam platt-
form för fortsatt arbete kan skissas. Ett möte enligt ruta fyra i modellen 
skulle kunna bidra till detta. 

 Avgränsning: Avhandlingen syftar inte till att beskriva eller granska 
specialpedagogisk verksamhet bedriven av andra yrkesprofessioner eller 
andra stödverksamheter. Detta med hänvisning till att dessa inte dagligen 
aktivt medverkat i eller bidragit till att upprätthålla eller genomföra de akti-
viteter och den pedagogiska verksamhet avhandlingen avser att belysa. 

Bakgrund till verksamhetsteorin  
Verksamhetsteorin har vuxit fram ur den kulturhistoriska skolans traditio-
ner. Teorin bygger på att se människans lärande som en produkt formad av 
eller genom människans förutsättning för lärande. Samspelet mellan yttre 
betingelser och inre förutsättningar manifesteras i olika aktiviteter som le-
der till lärande och utveckling. I Norden kan begreppen verksamhetsteori 
och aktivitetsteori användas synonymt.25 Vanligt är att verksamhetsteorin 

                                              
 
24 Persson B. (2001). Begreppen hälso- och hinders perspektiv var något som knappast 
förekom i samtal om specialpedagogik och bemötande av barn i behov av stöd under 
1990- talet. Det har senare blivit mer vanligt i resonemang om specialpedagogiskt arbete 
och verksamhet.   
25 Dialog med Seth Chaiklin vt 2004 i en kurs om verksamhetsteori för bl.a. doktorander 
som hölls vid LHS, Stockholm där jag deltog. Det förefaller naturligt att använda begrep-
pet verksamhetsteori när jag talar om det övergripande arbetet och aktivitetsteori när fo-
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beskrivs som en förändringsprocess under tre generationer där fokus legat 
på lite olika tolkningar av hur den ursprungliga teorin kan användas och 
utvecklas.26 Vygotsky,  Leontiev och Elkonin var tillsammans med Luria 
forskare i Moskva. På 1930 - talet arbetade de utifrån ett gemensamt intres-
se för att studera människans lärande i förhållande till individens förutsätt-
ningar och den sociala strukturen i samhället. Aktivitetsteorin formades i 
Vygotskys forskningsarbete och har utvecklats främst genom Leontiev .27 
Den första generationen, till vilken Vygotskys och Lurias arbeten hör, anses 
ha haft ett individfokus och analys har skett utifrån intresse för bl.a. männi-
skans språk, skrivförmåga och matematiskt logiska tänkande i konkreta 
operationer, kommunikation och hur människor kategoriserar och klassifi-
cerar sin omgivning utifrån en formell utbildning.  

Den andra generationens tolkare har mer sett på individens handlande i 
relation till kollektivets handlande ur ett samhällsperspektiv. Människan lär 
genom att tillsammans med andra tolka och utveckla begrepp och redskap, 
en process som inte kan ske utan interaktion och samtal med andra för att 
internaliseras som en högre funktion i tankestrukturer. Till den andra gene-
rationens forskare hör Leontiev. Han strukturerade verksamhetsteorin i be-
greppen verksamhet, handlande och funktioner.  

Fram till våra dagar har teorierna konkretiserats genom att olika forskare 
har försökt att använda sig av dem för analys av människans aktiviteter. De 
kan omfatta skiftande områden. Exempelvis att studera hur alkoholisten 
genom att delta i terapi blir varse och medveten om sin egen problematik 
och börjar fundera över att ta ansvar för att hantera problematiken i ett soci-
alt sammanhang.28 Det kan även handla om att analysera en historisk pro-
cess där olika transformationer av kunskap äger rum i förhållande till an-
vändning av begrepp, bruk av föremål och verktyg. Då i tolkning enligt 
terminologin i verksamhetsteorin.29 Olika studier har gjorts där allt från 
barns lek till vuxna människors beteende och komplexiteten i organisa-
tionsutveckling har undersökts.30 Verksamhetsteorin kan sägas passa för att 

                                                                                                                            
kus ligger lite närmare att beskriva de handlingar som har en eller flera kopplingar till de 
intervenerande aktiviteterna. Jag kommer alltså att använda båda begreppen utifrån om 
det handlar om ett vidare perspektiv eller mer fokuserat beskrivande. 
26 Med hänvisning till Engeström Y. (2001). Expansive Learning at Work: toward an 
activity theoretical,reconseptualization   
27 Leontjev A. (1977). Här är hans teori om det undermedvetna intressant. Hur objekt 
relateras och införlivas i något slags idealform i människans medvetande tillgänglig vid 
reflektion och samtidigt en subjektiv produkt.  
28 Engeström Y. Miettinen R. Punamäki R-L. ed. (1999). Perspective on Activity. Koski-
Jännes A. s 435. From addiction to self-governance.   
29 Se text om verksamhetsteorin i analysarbetet 
30 Se Engeström Y. m.fl. (1999). 
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analysera t.ex. en pedagogisk verksamhet ur ett samhälls- och beteendeve-
tenskapligt perspektiv där psykologiska, sociala och biologiska faktorer 
samverkar. De verksamheter människan deltar i formar henne och samtidigt 
bidrar hon till omformning av verksamheten. ”Enligt verksamhetsteorin är 
mellanmänskliga relationer bara resultatet ”på ytan”, de är bara ytliga ”in-
dikationer” som har en djupare orsaksstruktur. Denna struktur består av den 
speciella kombination av historiska verksamheter som har skapat de rela-
tioner som vi ser ”på ytan”.31 Teorin ”omfattar filosofiska och pedagogiska 
frågor om människans utveckling”.32 Hur utvecklar människan sitt tänkande 
och hur använder hon språk för att kommunicera sitt tänkande? Det var nå-
got som jag ville se närmare på för att försöka förstå hur lärandeprocesser 
kan stödjas.  

Den tredje generationens forskare som idag använder verksamhetsteorin 
resonerar utifrån frågeställningar om hur vi kan vi utveckla teorin, dess be-
greppsmässiga verktyg och redskap i relation till dialoger och perspektivi-
sering under utbyte. Den minsta dyaden för ett sådant utbyte består enligt 
Engeström33 av två människor som möter varandra. Teorin brukar illustre-
ras i en modell i form av att två trianglar som representerar två personer 
som interagerande system. Man talar även om nätverk för interagerande 
mellan olika verksamhetssystem. 34  

Reflektion över min första kontakt med verksamhetsteorin 
Vygotskijs, Leontjevs och El’konins texter35 kom jag i kontakt med under 
min utbildning till specialpedagog 1991-92 då jag och en studiekamrat star-
tade med att observera och dokumentera barns lek och lärande. Syftet var 
att försöka förstå hur barn hanterar att bygga upp tänkande och språk ge-
nom lek och kommunikation.36 Vygotskys teorier presenterade i den svens-
ka utgåvan ”Tanke och språk” tilltalade oss. Leken som dominerande verk-
samhet och beskrivningen av den potentiella utvecklingszonen var intres-
                                              
31 Knutagård H. (2003). s 11. Introduktion till verksamhetsteori. Jag citerar här Per Ny-
grens text i förordet.  
32 A., a. s 13. Här författarens egna ord. 
33 Engeström Y. (1997). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to 
developmental research.  
34 Verksamhetsteorin används i tre riktningar: Dessa är: inom pedagogik och utveckling, 
hit hör forskare som Mariane Hedegaard och Seth Chaiklin från Danmark, inom  organi-
satorisk utveckling hit hör Yrjö Engeström, Finland och Anne Edvards och Harry Dani-
els, England. Inom mänsklig utveckling med Per Nygren, Sverige och Egil Larssen, Nor-
ge. Se vidare Knutagård H. (2000)  
35 Jerlang E. (red). (1991). Utvecklingspsykologiska teorier. . 
36 von Walden M. Wetso G-M. (1997). Så utvecklar och beskriver barn inre bilder. En 
beskrivning av barns symboliseringsprocess under dialog och lek från yttre upplevelse till 
inre bild.  
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sant för vårt arbete.37 Senare under mitt forskningsarbete har det blivit en 
mer medveten strategi att lyfta fram Leontievs och El’konins 38 teorier om 
lekens betydelse i relation till utveckling och lärande eller vad bristande 
förmåga inom dessa områden kan leda till.39 Jag kommer att återkomma till 
teorier om lek och kommunikation i samband med beskrivning och analys 
av de fyra interventionsaktiviteterna.  

Med verksamhetsteori i analysarbetet 
Verksamhetsteori skall inte styra eller begränsa framställning av material. 
Den skall bidra till att synliggöra och blottlägga kunskap som finns men 
kanske inte är helt tillgänglig vid en första granskning. I verksamhetsteorin 
får olika begrepp sin innebörd, tolkning i ett sammanhang. Kontext och 
relationer mellan olika aktiviteter, handlingar och motiv får sin betydelse. 
Betingelser och samband mellan olika aktiviteter och handlingar i en verk-
samhet får konkret betydelse för hur och vad som sker. Verksamhetsteorin 
skall kunna fungera som ett redskap för forskaren för att belysa hur olika 
sambandsfaktorer kanske påverkat eller ibland haft mindre betydelse under 
olika skeenden i genomförandet.  

Verksamhetsteorin vilar på att det finns en relation mellan människa, 
miljö och verksamhet. Verksamhet skapas utifrån verkliga behov av föränd-
ring. Olika motiv leder människans handlingar till en konkretisering i verk-
samhet för att försöka realisera målen. Människan verifierar och bygger 
hierarkier av motiv för att nå mål i ett socialt sammanhang. Genom mötet 
med och hantering av föremål i olika verksamheter tvingas människan stän-
digt reflektera över och revidera sina uppfattningar om sig själv och sig 
själv i förhållande till andra och sig själv tillsammans med andra. Enligt 
Leontiev ”är verksamhetens föremål dess verkliga motiv.” 40 [Föremål], 

                                              
37 Björklid P. Fischbein S. (1992). Individens samspel med miljön. Antologin innehåller 
ett kapitel där Inger William- Olsson skriver om verksamhetsteori och hur viktigt det är 
att vid val av pedagogiska aktiviteter ta hänsyn till vad som är barnets dominerande verk-
samhet. I förskoleåldern är leken den aktivitet som ger barnet möjlighet att utveckla sin 
potential.  
38 Elkonin D. (1971). Toward The Problem of stages in the Mental development of Chil-
dren. Hans texter beskriver tre dominerande verksamheter: Role playing, Activity of for-
mal learning och Distinguishing. s 13. Se vidare textavsnitt om lek.  
39 Horowitz L. (2005). Conflict resolution and development of Communication Compe-
tences in Preschool Boys with language Impairment. Hon visar bland annat att barns ges-
ter kan öppna upp för samspel och lek samtidigt som de kan ge indikation på att barnet 
förfogar över kompetens, är på väg att reducera användning av negativa beteen-
den/kontaktmönster för en mer positiv sådan. Karolinska Institutet 
40 Leontiev A (1977 sv. 1986) s 158. Verksamhet Medvetande Personlighet.   
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”tingligt eller ideellt, given i perceptionen eller bara existerande i fantasin 
eller i tanken” hanteras och får fylla olika funktioner utifrån behov.41     
 

Det kan inte förekomma någon verksamhet utan motiv /…/ De viktigare be-
ståndsdelarna i de enskilda mänskliga verksamheterna är de handlingar som 
genomförs i dem. En handling kallar vi en process som är underordnad före-
ställningen om det resultat som ska uppnås, d.v.s. en process som är under-
ordnad ett medvetet mål. På samma sätt som begreppet motiv relateras till 
begreppet verksamhet, relateras begreppet mål till begreppet handling. 42 

 
Mitt forskningsmaterial omfattar en studie av ett specialpedagogiskt arbete 
med 40 barn i åldern 2-12 år. Verksamhet har skapats och skräddarsytts 
utifrån behov av att något behöver göras för att underlätta dessa barns 
lärande och välbefinnande. Utgångspunkten för arbetet har varit att genom 
intervention 43 av nya former av aktiviteter pröva att stimulera kommunika-
tion och lärande. En samordning av hur och vad som skulle ske samt för-
delning av ansvar för ett konkret arbete mynnade ut i fyra olika aktiviteter. 
Dessa genomfördes efter överenskomna premisser med berörda. De fyra 
aktiviteterna var: lekprocess med barnen, handledningssamtal med pedago-
ger och utbildning för dessa samt samtal med de berörda barnens föräldrar. 
Tillsammans ”ackompanjerar de olika aktiviteterna varandra” till ett verk-
samhetskoncept. Utvärderings- och uppföljningssamtal med pedagoger, 
samtal med rektorer, kommunala politiker och tjänstemän har genomförts.  

Reflektion efter en försiktig inledning  
Här har jag i den inledande texten inbjudit läsaren att lyssna till en kort be-
skrivning av vad jag avser att vidare försöka beskriva och granskande ana-
lysera med stöd av verksamhetsteoretiska utgångspunkter. Kan jag tillåta 
mig att låta teorin framträda under skrivandet? Kan jag tillåta begreppsre-
pertoaren formas och utvecklas för att harmonisera med vad som fram-
kommer och synliggörs under beskrivning och analys? Vi går vidare. 
 

Vad är ett utvecklings- och förändringsarbete? 

Vi kan anta att ett utvecklings- och förändringsarbete måste uppstå utifrån 
verkliga behov av förändring. Hur identifiera behov? Vad kännetecknar 

                                              
41 a. , a. s. 158 
42 a., a. s 158-159. 
43 Begreppet intervention har här betydelsen av att oprövade pedagogiska strategier och 
arbetsmodeller förs in i verksamheten. I psykologisk, medicinsk eller social intervention 
avses behandling eller verksamhet som prövas.   
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förändring? Hur uppstår det behov och vilka kan vara berörda av ett behov 
av utvecklings- och förändringsarbete? Det är några av de frågor som först 
måste klargöras för att beskriva den kontext som utgör grogrund eller un-
derlag för start av arbete. Här handlar det om en pedagogisk praktik som 
behöver utvecklas och betingelser för verksamhet förändras. I dagens styr-
system, Lpo -94 och Lpo –98, framgår att när kommunerna är ansvariga för 
utbildningsfrågor är det den lokala utvecklingen som framhålls. En läroplan 
som anger mål att uppnå och mål att sträva mot är en utmaning för lärare 
och rektorer att skapa de bästa betingelserna för elevernas lärande i skolan. 
I detta sammanhang kan inte kompetensutveckling styras centralt ifrån utan 
blir en fråga att lösa lokalt. Läraren är då inte hjälpt av att färdiga lösningar 
eller modeller presenteras. Det handlar inte om att finna generella lösningar. 
Det handlar mer om att verka i en praktik som är mångfacetterad och som 
skiljer sig åt mellan olika skolor.44 

Utvecklings- och förändringsarbete har en nära koppling till praxis. Det 
skall för att ha förutsättning att genomföras kunna antas leda till upplevelse 
av framgång. Ett projekt som startas utan förankring i deltagarnas upplevel-
se av behov av förändring kommer med största sannolikhet att misslyckas. 
Påbud som kommer uppifrån utan förankring i verkliga behov hos dem de 
berör kommer inte att ha grogrund att växa. Det är därför viktigt att identifi-
era vilka motiv som kan utgöra drivkrafter för ett förändringsarbete. Moti-
ven kan vara flera och förändras över tid. ”Det kan inte förekomma någon 
verksamhet utan motiv; omotiverad verksamhet är inte den verksamhet som 
saknar motiv, utan den vars motiv är dolt både subjektivt och objektivt 
sett.”45 Om berörda i och av verksamheten inte vet eller ser hur ett uppdrag 
skall konkretiseras, uppstår obalans som har både med kunskap och kompe-
tens att göra. Det finns en koppling mellan ”de relationer som förbinder 
deltagarna med varandra och som har uppstått i arbetsprocessen, d.v.s. 
samhälleliga relationer” 46. Ett sammanhang i en verksamhet där de till-
sammans ingår och verkar för att realisera mål. Olika motiv kan utgöra 
drivkrafter. 

 
Den mänskliga verksamheten existerar inte på något annat sätt än i form av 
en handling eller en kedja av handlingar /…/ undervisningsverksamhet i un-
dervisningshandlingar, kommunikationsverksamhet i kommunikationshand-
lingar (-akter) osv. 47    

                                              
44 Rönnerman K. (1998). Utvecklingsarbete – en grund för lärares lärande.    
45 Leontiev A. (1977 sv. 1986) s.158  
46 a., a s 159 
47 a., a. s 161 



30  

Från regel- till målstyrning 
När utvecklingsarbetet tog sin början var det under första hälften av 1990 – 
talet. Skolan skulle övergå från regelstyrning till målstyrning. Det kom en 
ny läroplan för skolan 1994 och en första läroplan för förskolan 1998. Men 
arbetet för att få fram förskolans läroplan föregicks av ett omfattande reso-
nemang om hur förskola och skola skulle närma sig varandra och lära av 
varandras syn på bl.a. barnen, kunskap och lärandeprocesser. Verksamhet 
stod i fokus, resurser för barnen i (för)skolan drogs under denna period in 
vilket fick till följd att skolor lades ner och klasser och barn/eller elevgrup-
per slogs ihop. Det var besparingstider och (för)skolverksamhet drabbades 
hårt. Kommunerna skulle å ena sidan ta ett större ansvar för verksamheten 
eftersom skolan kommunaliserades, å andra sidan hade de inte ekonomiskt 
utrymme och kunskap för att klara uppdraget på ett tillfredsställande sätt. 
Pedagogiska tjänster plockades bort och de som blev kvar i verksamheten 
fick försöka hantera situationen utan de resurser som de önskade. Pedago-
giken skulle vara individanpassad. Varje barn skulle följas upp med åt-
gärdsprogram, om det inte fungerade som förväntat med inlärningsproces-
sen enligt det målstyrningstänkande som lanserats. Undervisningsvisionen 
byggde på att eleven skulle kunna planera och ta ansvar för sitt lärande i 
större omfattning än tidigare läroplaner förutsatt. Den uppkomna situatio-
nen, frihet under ansvar, skulle vi kunna säga, skedde som parallella pro-
cesser på individ-, grupp-, skol- och samhällsnivå. Den kom att framstå som 
en ekvation och paradox vad beträffar hur man skulle hantera förutsättning-
ar och förväntningar, som inte gick ihop vare sig för det enskilda bar-
nets/elevens behov och lärande, eller skolorganisationens och kommuner-
nas behov eller lärande. Det blev en svår uppgift att hantera ur ett kortare 
perspektiv.  

De största förlorarna under denna tid såg ut att bli de barn som skulle ha 
behövt mer personligt stöd och uppbackning. Uppdraget med de nya inten-
tionerna inrymde en komplexitet i hur man kunde konstruera nya utbild-
ningsstrategier. Genom att arbeta okonventionellt och använda diverse 
trollkonster48 fanns det ändå, som jag såg det, en möjlighet att göra något 
för dessa barn. I det här fallet handlar det om en omfördelning av befintliga 
resurser och förändring av funktioner, att försöka arbeta på annat sätt än vad 
som var vanligt förekommande i förskolan och skolan. En tid av omstruktu-
rering öppnade upp för en möjlighet till nytänkande och rekonstruktion av 
verksamheten. Skolan hade då som idag en stor och tung uppgift, ett krav 
                                              
48 Trollkonst är ju som vi alla vet inget annat än en illusion. Man använder det man har 
men omvandlar det till något annat som ser trovärdigt ut. Tror man att det är möjligt 
kommer man också att förhålla sig till det så att det blir den verklighet som gäller. 
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att erbjuda alla tillräcklig baskunskap upp till gymnasienivå. Vi vet att barn 
behöver olika lång tid på sig för att lära nytt och anpassa gammal kunskap 
till ny och vi lär på olika sätt. Vi tar in och tolkar information samt bearbe-
tar och reflekterar över kunskap livet igenom. ”Motorn i det livslånga lä-
randet är den enskilda människan och hennes lust att tillägna sig ny kun-
skap och bildning. Det förutsätter både motivation och självförtroende.”49 
Vi vet också mot bakgrund av forskning och utredningsdokumentation att 
målen för verksamheten är svåra att nå: 
       

Fortfarande lämnar alltför många ungdomar skolan med bristfälliga kunska-
per. Det finns dock skolor som lyckas vända en negativ utveckling genom 
att skapa en stimulerande läromiljö, trots resursbrister och svåra arbetsför-
hållanden. Andra skolor har däremot svårigheter att utveckla arbetsformerna 
trots jämförelsevis goda förutsättningar och resurser. Det är därför viktigt att 
stödja den skolutveckling som pågår, att uppmärksamma varje enskild elev 
som riskerar att inte nå målen och erbjuda erforderligt stöd. 50  

 
På 1990 - talet definierades den elevgrupp som behövde extra omtanke och 
planering som en grupp med barn som omfattar flera och varierande kriteri-
er. I (för)skolor fanns många barn/elever med inlärningssvårigheter. I soci-
alstyrelsens allmänna råd 1991:1 och 1995:2 begränsas begreppet barn med 
behov av särskilt stöd till barn med olika funktionshinder. I propositionen 
till socialtjänstlagen sägs vid denna tid att begreppet barn i behov av särskilt 
stöd inte i första hand syftar till en bestämd och avgränsad grupp barn utan 
uttrycker mer: att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan ha behov av sär-
skild uppmärksamhet och behöver mer av de vuxnas stöd och förståelse än 
andra (prop. 1993/94). ”Det rör sig med andra ord om barn som ställer sär-
skilda krav på personalen.” 51 Det blir angeläget att pedagogisk personal får 
möjlighet att utveckla kunskap när det gäller att möta, hantera och stimulera 
de barn/elever som befinner sig i en komplicerad inlärningssituation och 
barnen/eleverna som befinner sig i ett socialt utanförskap i förhållande till 
kamrater och andra. En krävande och svår uppgift för pedagogerna att han-
tera. För en del kommuner och rektorsområden har arbetet med ”en skola 
för alla” 52, i bästa fall resulterat i olika former av lösningar och strukturer 
som tillämpas i skolverksamheten. I sämsta fall har inget, eller lite, gjorts 
för att utforma en skola för att möta alla elevers behov av anpassade stu-
diemiljöer och resurser utifrån inlärningsförmåga. 

                                              
491998/99: 1998/99:121. Samverkan, ansvar och utveckling s 5  
50 a, a., s 4-5 
51 S O U 1998:31 (s 181) Slutbetänkande av Baspsykiatriska kommittén 
52 L p o 94 
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Den kunskapssyn, bildningssyn och helhetssyn som läroplanen utgår ifrån är 
länkar genom hela utbildningssystemet från förskolan och uppåt. Kunskaps-
synen utgår från att kunskapen är av olika slag, såsom fakta, förståelse, fär-
dighet och förtrogenhet och att det finns en dynamik i och mellan dessa fak-
torer. I bildningssynen ligger att det företagsamma barnet griper sig an och 
begriper genom egen verksamhet, dialog med omgivningen och genom att 
få stöd att pröva sina egna teorier. Helhetssyn innebär att ta tillvara barnets 
hela förmåga, inte bara den intellektuella, utan även den fysiska, praktiska, 
skapande och sociala förmågan. 53   

 
Ofta kommer elever i kläm mellan skolan, samhällets krav på att uppnå ut-
bildningsnivå i ordinarie undervisning och behov av individuell studietakt.  
     

Enligt regeringens uppfattning bör lärare, oberoende av skolform, ha en god 
generell kunskap om olika behov av stödåtgärder, liksom olika typer av 
funktionshinder, och de konsekvenser dessa kan få i skolsituationen. Det är 
inte ovanligt att elever har läs- och skrivsvårigheter /dyslexi eller koncentra-
tionssvårigheter. Målet bör därför vara att varje lärare skall vara väl förtro-
gen med denna typ av problematik och ha beredskap att möta eleverna i den 
pedagogiska situationen. Det ställer krav både på den grundläggande lärar-
utbildningen och på fortlöpande kompetensutveckling, liksom på forskning 
och utvecklingsarbete. Specialpedagogiska kunskaper är också betydelseful-
la för att eleverna skall ges förutsättning att nå målen. 54 

 
Specialpedagoger verksamma i förskoleverksamhet var något helt nytt och 
det fanns förväntningar på mig att bistå med stöd i verksamheten samtidigt 
som min anställning och funktion inte var klargjord. Specialpedagogens 
arbete i skolan uppfattades vid denna tidpunkt handla om metodarbete med 
barns/elevers lärande utifrån funktionen att stödja klassläraren samt bistå 
vid utredning och dokumentation av barnets/elevens förutsättningar. Mitt 
uppdrag kom att handla om att arbeta både i förskola och skola. Jag skulle 
genom detta kunna följa pedagoger och barns lärande över tid och att barnet 
gick från förskola till förskoleklass och senare till skola skulle inte möta 
några hinder i relation till mitt uppdrag. Utifrån efterfrågan och behov av 
stöd för barnet skulle jag genom detta kunna försöka åstadkomma en konti-
nuitet i arbetets uppläggning. Det var något som jag såg som ett mål.   

Sammanfattande reflektion över uppdrag 
I ljuset av de intentioner som här presenteras behöver flera och nya verk-
samhetsformer skapas och prövas så att de motsvarar de behov som finns 
och efterfrågas ute i skolorna. Ett motiv för att omstrukturera resurser i för-
sök att åstadkomma förbättringar fanns men hade ännu inte konkretiserats i 

                                              
53 1998/99:121, (s 15) Samverkan, ansvar och utveckling. 
54 a., a (s 33)  
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verksamhetens handlingar och aktiviteter. Ordet förändringsarbete som jag 
själv gärna använder som beteckning på den verksamhet som genomförts 
har ett underliggande syfte att just åstadkomma någon form av förbättring. I 
studien har funnits en medveten strategi som omfattat att genom införande 
av olika aktiviteter försöka åstadkomma förbättring av villkor för barns/ 
elevers lärande i pedagogisk miljö. Inga särskilda medel har anslagits för 
forskningsarbetet under initierings- och implementeringsarbetet. Det har 
skett inom ramen för kommunens ordinarie budget för att bedriva verksam-
heten. Arbetet med datainsamling har fått genomföras som en del av min 
tjänst i ordinarie anställning i en kommun under ca fem år. Närmast över-
ensstämmer detta forskningsarbete med begreppet pedagogiskt utvecklings-
arbete och i det här fallet specialpedagogiskt utvecklingsarbete. Min roll 
som forskare har varit praktiknära och pendlat mellan att vara inspiratör, 
samtalspartner - observatör och deltagande observatör samt dokumenta-
tions- och uppföljningsansvarig. Mer om detta kommer i Del 3 i relation till 
att hantera etik och teknik. 

Uppdraget skärps 
Vi har enligt våra styrdokument för (för)skolans verksamhet ett uppdrag att 
skapa ”en skola för alla”. Ett uppdrag som inte bara är nationellt utan även 
internationellt utifrån FN- konventionen och Salamancadeklarationen. Vi 
vet också att i det praktiska arbetet att realisera detta mål ligger många ut-
maningar. Uppdraget är inte nytt men resonemang om att vi aktivare skall 
arbeta för integrering och inkludering av barn/elever med bl.a. funktions-
hinder är tydligare uttalat nu än tidigare.55 Olika barn har behov av stöd i 
olika perioder och faser i livet. Barn i behov av särskilt stöd är inte en klart 
avgränsad grupp som tidigare nämnts. 56 Barnets/elevens lärande skall så 
långt det är möjligt ske inom ramen för gruppens/klassens arbete. Olikhet 
skall ses som en tillgång. Till skolan kommer barn med olika förutsättning-
ar för lärande och skolans kunskap om och beredskap för att möta olika 
förutsättningar brister. När det gäller att skapa goda betingelser för lärande 

                                              
55 Salamancadeklarationen och Salamanca +5, nr 1/2001. Svenska Unescorådets  
skriftserie.  
56 Persson (2001). Senare har en indelning i tre grupper tagits fram. Jag hänvisar till 
WHO s definition av elever i behov av specialpedagogiskt stöd.  A: Elever vars behov har 
medicinska orsaker. B: Elever som har problem i sitt lärande vilket inte primärt kan hän-
föras till kategori A eller C. även elever med beteendeproblematik som inte bedöms ha 
medicinskt/biologiska orsaker. C: Elever vars behov av särskilt stöd primärt hör samman 
med socio-ekonomiska, kulturella och/eller språkliga faktorer.    
 



34  

återstår mycket att göra. Den nationella granskning som gjordes 1997-1998 
av undervisningen av elever i behov av särskilt stöd visade på att det fanns: 
      

Brist på medvetenhet av betydelsen av skolmiljön och bemötande eleverna 
får för att antingen förebygga, förstärka eller framkalla behov av särskilt 
stöd. Det handlar både direkt om pedagogiska faktorer och om hur elever i 
behov av särskilt stöd mer allmänt bemöts i skolan.57 
 

Det specialpedagogiska arbetet måste utvecklas. Skolorna kan ha undervis-
ningsproblem. Segregerande lösningar är vanligt förekommande och 
”många lärare gör helhjärtade insatser i arbetet med elever som behöver 
särskilda stödinsatser,” men det ”brister när det gäller genomtänkta peda-
gogiska strategier, medveten styrning, uppföljning och utvärdering av de 
pedagogiska strategierna och aktiviteterna”.58 Vidare var budskapet ”tyd-
ligt att relevanta åtgärder måste sättas in oavsett om eleverna har en diagnos 
eller inte”.59 Regeringen påpekade och underströk ”behovet av att särskilt 
studera verksamhet som riktar sig till de yngsta barnen i förskolan, barnen i 
behov av särskilt stöd och barn med utländsk bakgrund”60. Några frågor 
som blir aktuella är: Hur realisera mål? Hur utveckla praktik? Bakom frå-
gorna döljer sig olika pedagogiska behov som behöver synliggöras. Dessa 
behov kan utgöra källa till motiv för att starta ett förändringsarbete. Verk-
samheten är det objekt vi försöker omskapa. 

Reflektion över att använda verksamhetsteorin för 
rekonstruktion och analys 
Låt oss stoppa här ett tag och se på vad jag nu har gjort? Här har verksam-
hetsteorin använts för att beskriva förutsättningar för initieringen av ett ut-
vecklingsarbete. Begrepp som förknippas med teorin har applicerats på be-
skrivning av verksamheten. Centrala begrepp som verksamhet, aktivitet, 
motiv, mål, objekt och kommunikation m.fl. finns med. Saknas gör hand-
lingar. Handlingar realiserar motiv. Alltså måste citat med handlingar in för 
att synliggöra vad som gjordes och hur. För kunna göra en rekonstruktion 
och analys av hur olika motiv och tänkandet över tid förändrat motiv och 
utvecklats i förhållande till handlingar, behöver konkreta exempel läggas in 
texten. Vad gör vi för att förändra verksamhet? Hur skapa goda betingelser 
för lärande i verksamheten?  

                                              
57 Regeringens skrivelse 1998/99: 121. s 33 med hänvisning till Skolverkets rapport nr 
160.  
58 a., a. s. 34 med hänvisning till skolverksrapport 160. Min kursivering av citatet.  
59 a., a. s. 34. 
60 a., a s. 14. 
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Upprinnelse till förändringsarbete – behov av utbildning 

Biträdande skolchefen i en kommun tar kontakt med mig och undrar om jag 
kan hålla en förläsning om barn observationer hösten 1992. Han känner till 
mitt intresse för att studera barns lek och kommunikation och han har tagit 
del av de uppsatser jag skrivit i ämnet. Jag måste fundera över förfrågan. 
Efter några överväganden svarar jag med en motfråga. Kan jag få lägga upp 
en studiecirkel och träffa pedagogerna vid flera tillfällen där vi kan kombi-
nera teoretiska resonemang med granskning av observationsmaterial. Svaret 
blir positivt. Erfarenheter från de fem första studiecirklarna dokumentera-
des. Ett behov av fortbildning utkristalliserade sig och kan ses som en akti-
vitet som fungerade som en språngbräda vidare till de fyra aktiviteter som 
avhandlingen kommer att belysa. 1994 började förfrågningar komma till 
mig från pedagoger på fältet. De önskade ett närmare samarbete med mig 
utifrån mina kunskaper som specialpedagog för att möta barn i behov av 
särskilt stöd. Det kom att innebära en förändring av min roll från utbild-
ningshandledare till modellarbetare och handledare i praktiskt arbete. Först 
lite mer om vad studiecirklarna innehöll och syftade till. 

Utbildning av pedagoger, en grundläggande aktivitet 
Utifrån resonemang med ansvariga chefer för skola och barnomsorg fanns 
som nämnts i inledningskapitlet ett uttalat behov av utbildning för verk-
samma pedagoger. Behovet gällde att förbättra kunskaperna om hur man 
kan arbeta med dokumentation och att göra barnobservationer. Tillsammans 
med en skolchef och några verksamma pedagoger skissade jag på ett för-
slag. Fem studiecirklar planerades med 5-7 deltagare i varje grupp. Studie-
grupperna skulle träffas vid fem tillfällen. Erbjudandet gick i första hand ut 
till pedagoger i förskolan, första gången hösten -92. Ett litteraturpaket 
sammanställdes. Där ingick litteratur som Kommunikation (1990) Nilsson 
B. Waldermarsson A-K, Människans språk av Linell P. (1982), Varför leker 
inte barnen? Knutsdotter Olofsson (1991) och Lek för livet (1987) av sam-
ma författare. Mitt eget observationsmaterial, videofilmer och uppsatsen 
Hur bygger barn inre bilder? (1992), ställdes till förfogande.61 I cirklarna 
ombads deltagarna själva att med hjälp av olika metoder och tekniker samla 
material för senare analys med stöd av gruppen. Den övergripande öppna 
frågeställningen var från början: Vad ser vi när vi observerar? Utvärdering-
en av de fem första kurserna visade att: intresset för kurserna från början 
var svalt. Vid tid för kursstart var en kurs av fem fulltecknad. Senare fram-
kom att minnen och erfarenheter av arbete med observationer utifrån tradi-

                                              
61 Medförfattare till uppsatsen är Margareta von Walden. 
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tionell metodik där fragment och delar av barnets agerande eller språk stu-
derats i kortare pass fanns kvar och bidrog inte till att väcka deltagarnas 
intresse för ämnesområdet. När en kurs kommit igång och ryktet spred sig 
att arbetet omfattade andra arbetsmetoder än traditionell observationsteknik 
och en icke deltagande observatörsroll blev intresset betydligt positivare. 
Här skulle det i stället handla om att se på barnet och den vuxnes agerande i 
samspel ur ett holistiskt perspektiv. Processer skulle studeras och återkom-
mande teman som visade sig i barnens leker skulle följas upp och dokumen-
teras. Ett stort antal anmälningar kom in under några dagar. Varje kurstill-
fälle omfattade 2,5 timme. Ett upplägg med kurstillfällen dagtid och en 
gång i månaden uppgavs vara idealet för att hinna läsa och samla material 
inför nästa kurstillfälle.  

Deltagarna fick prova olika tekniker för att dokumentera och resonera 
om hur de själva kunde påverka förutsättningarna för en datainsamling. Ge-
nom att agera på lite olika sätt skulle de försöka påverka och stärka barnens 
agerande. Det blev tillåtet att vara deltagande observatör och att samverka 
med andra pedagoger. De uppmanades att försöka se och höra ur flera olika 
perspektiv vilka lek-teman som togs upp av barnen och hur dialoger emel-
lan de samspelande utvecklades. Samtal fördes sedan på kursträffarna rela-
terat till tolkning av ett material som någon/några deltagare samlat. En hän-
delse eller upplevelse som legat till grund för att inspirera barnens aktivite-
ter kunde spåras och en förståelse för barnens bearbetningsprocess blev ut-
ifrån denna insikt intressant att följa upp. Nyfikenhet för barnens val av att 
hantera teman i lekar och ageranden växte fram. I kurserna varvades praktik 
och teori. Deltagarnas egna videinspelningar och nedtecknade observatio-
ner granskades. Jämförelser av ett barns utveckling över tid eller hur olika 
barn hanterade bearbetning och iscensättning av en upplevelse kunde göras. 
Barns språkbruk och/eller användning av material symboliskt gick att stu-
dera. Barnens finurliga och konstruktiva förmåga att ge uttryck för och ge-
stalta komplexa upplevelser överraskade pedagogerna. Barnens upplevelser 
kunde visa sig långt senare i lekhandlingar. Upplevelsen fanns lagrad och 
kunde av barnet plockas fram när ord och begrepp för att beskriva förvär-
vats, dagar, veckor eller månader efter upplevelsen ägt rum. Alla kursdelta-
gare gjorde observationer.  

En av fem kursdeltagare uppgav att de inte hunnit läsa litteraturen till 
varje träff. Några förskolor saknade bandspelare. Videokamera för inspel-
ning fanns på ett par förskolor och att låna av kommunen. En av fem kurs-
deltagare använde kamera för dokumentationsarbetet. De flesta kursdeltaga-
re valde att nedteckna observationer utifrån vad ett barn sade och gjorde 
under lek/samspel. Det jag rekommenderat var att göra detta i pass om 20 
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till 30 minuter i samband med olika aktiviteter under dagen. Från att jag 
under ett inledningsskede varit mest aktiv genom att visa observationer och 
analysera innehållet kopplat till teoretiska resonemang togs ansvaret suc-
cessivt allt mer över av gruppen. Många började med att träna sig själva att 
hantera teknik och deltagande observatörsroll. Det gjorde de genom att göra 
observationer hemma på sina egna barn. Därefter tog arbetet med att göra 
observationer och datainsamling i förskolan eller skolan vid.  

Erbjudandet spred sig och efterfrågan blev stor. Litteraturen komplette-
rades med titlar som: Gör jag det jag tror jag gör? (1993). Ett arbetsmateri-
al för att bli mer medveten om den egna rollen i pedagogiska situationer. 
Författare är danskan Trine Bech. Individens samspel med miljön, Björklid 
P och Fischbein S. (1992). Det interaktionistiska perspektivet presenteras 
utifrån olika teorier. Kunskap i handling, av Molander B.(1993). Författaren 
tar upp hur tyst kunskap hos olika professionella kan medvetande- och syn-
liggöras genom dialog och reflektion. Grundmaterialet från uppsatsen Hur 
bygger barn inre bilder, observationerna från 1992 togs tillvara, texter om 
lekteorier och lärande lades till. Parallellt med arbetet i studiecirklarna läste 
jag vidare pedagogik med inriktning Barn- och Ungdomsvetenskap i Stock-
holm. Uppsatsen i ombearbetad form blev klar 1995.62 Jag förfinade mina 
kunskaper om att dokumentera, analysera och att koppla teori till praktiska 
moment under hela denna period då jag själv successivt övergick till att 
vara mer aktiv forskare.  

Efter ca tre år hade ytterligare 10 kurser och totalt 16 studiecirklar ge-
nomförts. Något jag inte kunde föreställa mig när den första frågan kom om 
min medverkan. Inför de senare kurserna utvecklades syftet till att bli lite 
mer omfattande. Kursens syfte blev att fördjupa förskolepersonalens kun-
skaper i att observera och dokumentera samt utvärdera den egna verksam-
heten med barnen och i arbetslaget utifrån tre olika infallsvinklar.  

 
- Barnens behov: Att observera och dokumentera samt utvärdera varje en-
skilt barns behov och utveckling. Alltså en slags inventering av barnens 
lärande. 
 

- Vuxenrollen: Att observera och dokumentera samt utvärdera effekter av 
förändringar i roller och förhållningssätt, således påverkansfaktorer under 
samspel med enskilt barn. Att våga ifrågasätta eget och andra pedagogers 
agerande i möten med barn. 
 

                                              
62 Margareta von Walden var medförfattare även till denna om-bearbetade uppsats. 
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- Gruppdynamik: Att observera och dokumentera samt utvärdera barngrup-
pen och arbetslagets ”rörelseriktningar”. Att se på påverkansfaktorer i sam- 
eller motverkan.63 
 

Studiegrupperna kom nu att bestå av olika yrkeskategorier, förskollärare, 
fritidspedagoger, barnskötare och lärare från skolan. Ibland har studiegrup-
perna bestått av pedagoger från olika verksamheter, ibland deltog hela ar-
betslag tillsammans. De flesta, ca 60 %, deltog på egen önskan, 40% blev 
uppmanade av respektive rektor att delta. Utvärdering visar att pedagogiska 
samtal omkring innehållet i datainsamlingarna förts under kursen och med 
övriga i arbetslagen på respektive arbetsplatser i anslutning till genomfö-
rande av kurserna. Barnens lärande belystes och diskuterades utifrån vad 
analysen av observationerna visat. Arbetet bidrog till att en dialog kom till 
stånd över: Hur förbättra förutsättningar för barnets lärande och hur förhålla 
sig som pedagog för att möta och stimulera barnets lärande? Hur kan om-
strukturering eller pedagogisk planering göras för att förbättra förutsätt-
ningar för arbetet och skapa stimulerande aktiviteter? 

Att inventera behov i den pedagogiska verksamheten  
Jag besökte på efterfrågan förskolor och skolor. Barnens föräldrar fick er-
bjudande om att jag kunde komma och göra observationer av barnen i den 
dagliga verksamheten. Barnen fanns alla i ordinarie verksamhet i förskole-
grupper eller grundskoleklasser. Planeringssamtal genomfördes först med 
pedagogerna. Uppföljningssamtal planerades till några dagar senare både 
med pedagoger och föräldrar. Observationer skedde under två dagar för att 
kartlägga respektive barns aktivitet. Observationerna sammanfattades inför 
samtal med föräldrar och pedagoger. Förberedelsearbete, observationer och 
uppföljningssamtal för respektive barn tog ca en vecka. Successivt växte 
arbetet och kom att under åren 1994 – 98 omfatta 11 flickor och 29 pojkar. 
Låt oss se på situationen för ett av barnen vid mitt första besök. 

Ett konkret exempel på behov av stöd: Bilden av ”Pojken på 
golvet”  
När jag kom till förskolan hade jag en viss förförståelse av barnets situation 
genom den information pedagogerna gett baserad på observationer de själva 
gjort. Min erfarenhet från tidigare arbete i förskolemiljö gjorde att jag hade 
kunskap om hur ett dagsprogram kan se ut, vad det kan innehålla och hur 
fördelning av ansvar för arbetsinsatser kan se ut. Pedagogerna jag mötte 
uppgav att de inte klarade att hantera situationen. ”Vi når inte pojken. Han 

                                              
63 Text hämtad från den presentation av kurserna som gick ut till förskolor och skolor. 
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deltar inte i den övriga gruppens förehavanden.” Barnet, en pojke på 3,5 år, 
har varit på förskolan tre månader när jag kommer på besök. I lekhallen 
pågår aktiviteter. Jag går in. Det är morgon. Barnen har nyss lämnats av 
sina föräldrar. 
 

I lekhallen finns fyra barn. Tre av dessa sitter i ett hörn och de sysselsätter 
sig själva med byggmaterial de plockar ur en låda. De småpratar med var-
andra om vad de är på väg att bygga, vilka bitar de sätter ihop eller önskar 
för sitt skapande. De ser på varandra till och från, blicken går mellan lådan, 
det egna byggprojektet och kamraterna. Dialogen är lågmäld men stundtals 
hörs glada utrop när bitar faller på plats eller när de finner en eftersökt 
byggbit i lådan. På motsatta sidan av rummet ligger en pojke på mage på 
golvet. Han ser inte upp. I handen håller han en bil. Bilen skjuter han fram 
och tillbaka på golvet på en och samma sträcka. Han upprepar åka, åka inte, 
inte. Jag håller mig avvaktande en stund. Smyger så nära de barn som byg-
ger med bitar ur lådan. Jag plockar några bitar och börjar sätta ihop dem. De 
andra barnen ser upp på mig. De undrar vad jag ska bygga? Jag får tillträde 
till deras låda och de möter mig med en fråga och blickkontakt. De undrar 
vad jag heter och om jag skall vara deras fröken idag? Dialogen är igång 
och de visar att de vill lära känna mig närmare. Pojken som ligger på ma-
gen, ser inte upp. Varken jag eller de andra barnen i rummet fångar hans in-
tresse. Under ca en timme som vi bygger och samtalar i rummet lyfter han 
inte på huvudet för att ta del av vad som pågår runt honom. Han förefaller 
vara i sin egen värld. Hans fraser upprepas med jämna mellanrum utan för-
ändring av intonation eller innehåll. Han tystnar en stund emellan.  

 
Vad sker därinne i hans huvud? Varför ser han oss inte? Varför svarar han 
inte på dialog eller intresserar sig för vad de andra i rummet gör. Efter att 
jag observerat pojken och den pedagogiska miljön, deltagit i rutiner och 
gruppens aktiviteter under dagen kan jag konstatera att detta beteende pågår 
timme efter timme. Och enligt pedagoger för gruppen dag efter dag. Försök 
att få honom med i dagens aktiviteter är en kamp. Han vill inte gå ut, klä 
sig, eller vara med i samling. Han klarar inte att känna när han behöver gå 
på toaletten.  
 

Eftermiddagen och ny stund i lekhallen. De andra barnen utvecklar sitt ska-
pande och nya konstruktioner och modeller ser dagens ljus. De förklarar iv-
rigt vad de gör, och vem som skall göra vad, och hur deras modeller kan 
fungera. Fantasin och lusten att skapa finns mer eller mindre hela tiden. I 
kontrast till detta ligger pojken kvar på golvet.  
 

Något måste göras – någon måste göra något, för att försöka nå fram till 
den passiva pojken och hans värld. Det framstår inte som en lätt uppgift, 
snarare en uppgift som fordrar tålamod, intoningsförmåga och uthållighet. 
Det blir en utmaning att försöka bryta hans isolering. Det handlar om att 
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skapa en förståelse både hos pedagoger och föräldrar samt rektor för vilket 
arbete som behöver göras. Hur gå till väga? Vilka förutsättningar bör ska-
pas och inte minst vem gör vad? Några utredningar är inte vad jag först tän-
ker på. Från Vygotskys teorier har vi fått lära att: Det barnet tillsamman 
med vuxen kan göra idag kan det själv eller med andra göra självständigt i 
morgon.64 Om vi tar dessa ord på allvar skall vi gå barnet tillmötes. Barnets 
utforskande tillsammans med andra föregår utveckling enligt Vygotskys 
teorier. Min tolkning blir att: För att kunna göra ett gott arbete, t.ex. stödja 
barnets lärande i en aktivitet, förutsätts att pedagogen har kunskap och 
kompetens att hantera sin kunskap i mötet med barnet, samtidigt som hon 
läser av var barnet befinner sig och successivt och gradvis visar på när-
liggande möjligheter. Det är en subtil tolkning som bör göras med inlevelse 
och respekt, så att inlärningen leder till en god utveckling. Inlärning skapar 
den potentiella utvecklingszonen.65 Det gäller att som pedagog klara att lo-
kalisera var den potentiella zonen ”befinner sig” hos barnet man skall stödja 
just vid tidpunkten för stimulans. Den potentiella utvecklingszonen motsva-
rar det inlärningsområde där barnet har största möjlighet att utvecklas där-
för att det ligger nära vad barnet redan förfogar över. ”Utvecklingen kan 
därför sägas bestå av skapandet av olika strukturer genom inlärning”.66 Det 
handlar om att söka ”ett aningarnas land”.67 Vi måste vara beredda att gå 
längre än vad vi vanligtvis gör för att aktivera barnets lek och lärandepro-
cess för utveckling. Många gånger avvaktar pedagoger eller föräldrar i för-
hoppning om att processen skall komma igång av sig själv. I perioder behö-
ver barnen mer eller mindre aktivt stöd av vuxen. Här blir det rent av helt 
nödvändigt att gå in och försöka nå fram till pojken. Som forskande peda-
gog är jag ett redskap som genom min interaktion, i handlingar kan påverka 
min omgivning i olika riktningar.  
 

                                              
64 Chaiklin S. (2003). Har utifrån Vygotskys teorier skrivit om detta förhållande. Han 
tydliggör vad detta påstående kan ha för djupare innebörd. Att en mer kunnig person 
stödjer en mindre kunnig i kunskapsprocessen har gett utrymme för olika tolkning och 
handlande. Chaiklin vill rikta vår uppmärksamhet på detta eftersom här finns kunskap 
som inte tagits tillvara för att handla i mötet med barns förutsättningar.         
65 Vygotsky L. S. (1981). Se s 22 Psykologi och dialektik 
66 a., a. s 22  
67 Ett uttryck min studiekamrat Margareta von Walden myntade när vi tillsammans arbe-
tade med analyser av observationer av barns lek. 
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Att medvetet föra in handlingar och aktiviteter  
Jag intar rollen som modell i handlingar? Medvetet beslutar jag mig för att 
försöka introducera aktiviteter i verksamheten som bygger på ett dynamiskt 
pedagogiskt samspel med barnet enligt ruta fyra i figur 1.   

 
Jag lägger mig platt på mage, mitt emot pojken och placerar min hand, på 
hans hand, på bilen. Jag rullar bilen tillsammans med honom sakta över gol-
vet, fram och tillbaka, på samma sätt som pojken själv gjort. Jag imiterar en 
bil, brum, brum och lägger till orden ”nu åker jag med dig i bilen”. Pojken 
lyfter blicken och ser för första gången mot mig. Under ett kort ögonblick är 
vi inne i leken tillsammans.  

 
Här finns kanske något att bygga vidare på. Kan den vuxne fungera som 
kommunikatör för att försöka åstadkomma att blockeringar löses upp? Bar-
nets intresse hur avgränsat det än ser ut att vara, kan vara ett halmstrå eller 
nyckel till att öppna för en vidare interaktion. Pedagogen kan genom att 
rikta sin uppmärksamhet bli delaktig i barnets behov och intresse. Pedago-
gerna uttalade oro och otillfredsställelse med situationen att inte klara att 
integrera pojken i gruppen. De var bekymrade över barnets situation och 
hur han klarade att anpassa sig till förskoleverksamheten. Tydligast visade 
det sig i barnets bristande förmåga att frimodigt leka eller delta i aktiviteter 
med andra barn. Observationerna visade att barnet var eller befann sig i 
riskzon för socialt och kunskapsmässigt utanförskap. Föräldrarna var till 
viss del medvetna om att barnet inte deltog i förskolans aktiviteter. Pedago-
gerna var i behov av stöd för att försöka vända en komplicerad situation till 
att bli mer hanterbar. De önskade samtal och uppföljning i det pedagogiska 
arbetet. De uttalade beredvillighet att gå in i samarbete och skissa på ett 
upplägg för att förändra den pedagogiska situationen för dem själva och 
barnet. Efter besök hos flera förskolor och skolor som påkallade att de be-
hövde stöd i sitt arbete med olika barn och barngrupper resulterade kontak-
terna i ett upplägg med utbildning och samtal med pedagoger, lekprocess-
aktivitet med barnen och samtal med föräldrar. En konceptmodell tog form, 
mer om detta i analys av aktiviteterna längre fram i avhandlingen. Vi var på 
väg att identifiera den potentiella zonen i verksamheten, dvs. utifrån behov 
av förändring. En förändring som kanske skulle vara möjlig därför att det 
till synes fanns ett gemensamt intresse, ett motiv hos pedagogerna för att 
prova andra aktiviteter.  
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Reflektion över att använda verksamhetsteori för analys 
Teorin finns med i mitt beskrivande. Medvetet väljer jag att inte konkretise-
ra teorin i ett strukturellt beskrivande. Med varsam anpassning till den verk-
samhet som skall beskrivas, försöker jag att inte låta teorin ta överhand. Ett 
försök till rekonstruktion av den verksamhet som pågått skall göras. En för-
hoppning finns att under analys göra det möjligt att söka motiv och klargöra 
vilka krafter som legat bakom det förändringsarbete som faktiskt genom-
förts. Hur realisera handlingar i aktivitet i riktning för att nå mål. Verksam-
hetsteorin skall kunna vara öppen. Den praktik och verksamhet som stude-
ras skall ha något slags tolkningsföreträde, vara guide under resan. Vilket 
språk kan användas? Är poetiska metaforer tillåtna. En språkdräkt som 
lockar till eftertanke och inte låser fast föreställningar. Leontiev använder 
själv ett språkbruk med inslag av metaforer för att symboliskt ge möjlighet 
till jämförelse eller tolkning av vad han försöker beskriva. Det gäller att 
finna något slags rytm mellan att belysa praktik, reflektion och teori. Aktivi-
teterna som introducerats behöver återges och analyseras. För arbetet med 
avhandlingen väljer jag att försöka utgå från Leontievs beskrivning av akti-
vitetsteorin och grundläggande begrepp. 

Att realisera mål utifrån behov av förändring av den 
pedagogiska praktiken 
Rätt snart stod det klart att de förskolor och skolor som materialet omfattar 
inte var rustade för att klara att hantera sitt uppdrag, att skapa en skola för 
alla barn. Genom samtal med pedagoger, föräldrar och genom observatio-
ner i den ordinarie verksamheten i förskolor och skolor kunde vi tillsam-
mans konstatera att det fanns barn som stod utanför den sociala och kun-
skapsutvecklande gemenskapen. Dessa deltog endast delvis eller ibland 
inte alls i verksamhetens aktiviteter. Det fanns barn som inte visade frimo-
dighet att leka och lära tillsammans med de andra barnen i gruppen eller 
klassen. Pedagoger uttalade en oro över hur de skulle möta och hantera des-
sa barns lärande. Det visade sig hos pedagogerna finnas en beredvillighet 
till att försöka åstadkomma en förändring, ”något måste göras”. Det upp-
levdes som en otillfredsställelse, och som de uttryckte det, bottnade i en 
”känsla av att inte räcka till”. Barnen visade ofta att det inte fungerade i 
kommunikation och utbyte med andra. Negativa eller över-, kontra under-
aktiviteter,68 var vanligt förekommande kommunikationsmönster. Detta 

                                              
68 Negativa kontaktmönster benämner jag knuff, slag eller provokationer mot andra, 
överaktivitet kan beskrivas som påtaglig rastlöshet där barnet snabbt ofta tillsynes utan 
koncentration eller eftertanke genomför en rad aktiviteter eller handlingar och underakti-
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observerades under samspel med andra barn, men även under interaktion 
med vuxna. 

I verksamheten framstod vid en första granskning flera motiv för att för-
söka starta ett förändrings- och förbättringsarbete, i relation till det över-
gripande uppdraget att möta alla barn utifrån deras respektive förutsättning-
ar. Styrdokumenten talar om vikten av differentiering och god planering av 
verksamheten. Vid start av utvecklingsarbetet fanns en obalans mellan fak-
tisk situation och de mål som verksamheten hade i uppdrag att förverkliga. 
Några av de obalanser som först blev synliga under de inledande samtalen 
med pedagoger och föräldrar och i observationer av verksamheten var: 

 
- Obalans mellan barns/elevers förmåga att möta och anpassa sig till 

förskolans och skolans värld och pedagogers möjlighet och förmåga 
att anpassa förskolans eller skolans verksamhet till barns/elevers för-
utsättningar och behov.  

   

- Obalans mellan föräldrars insyn och möjlighet till reell delaktighet i 
den pedagogiska verksamheten och den pedagogiska verksamhetens 
intresse och kanske rädsla att vara öppen för insyn och delaktighet. 

 

- Obalans mellan pedagogernas utbildning - kompetens att hantera och 
möta alla barn och föräldrar och kunskap för att tillmötesgå olika 
barns behov och förutsättningar för lärande i det dagliga arbetet 

 
Reflektion över de tidiga motiven 
 När utvecklingsarbetet startade var det inte i form av ett projekt. Utveck-
lingsarbetet startade utifrån verkliga behov och efterfrågan på pedagogiskt 
stöd för att möta barn/elever som bedömdes vara i behov av särskild upp-
märksamhet och stimulans. Efterfrågan kom från fältet och främst från de 
verksamma pedagoger som i förskolan och skolan dagligen har till uppgift 
att hantera ett var-dags-lärande. Det framkom ett önskemål om stöd i arbe-
tet för att klara uppgiften. Motivet var en önskan men dolde en kunskaps-
brist hos pedagogerna. De behövde redskap för att få kunskap om barnens 
behov för lärande? Pedagogerna var själva i behov av mer konkret kunskap 
om: hur inventera, bemöta och hantera barnens situation för lärande i för-
hållande till uppdraget och målsättning att verka för inkludering med delak-
tighet. Här börjar flera olika motiv för viljan till förändringsarbete att ut-
kristallisera sig som behov av utbildning för pedagogerna för att bättre göra 

                                                                                                                            
vitet är motsatsen, barnet visar ointresse och passivitet inför erbjudanden och möjligheter 
till aktivitet.  
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observationer, dokumentationer och kartläggningar av miljön i (för)skola 
och barns förutsättningar att delta i aktiviteter. Det handlar om att se både 
individens behov och skapa god undervisningsmiljö. Här fanns även ett 
motiv för att försöka arbeta vidare med införandet av de specialpedagogiska 
aktiviteterna i verksamheten. Det såg ut som att den proximala utvecklings-
zonen för verksamheten var viktig att identifiera och därmed få kunskap om 
vad som såg ut att vara inom räckhåll att utveckla utifrån verkliga behov.  

Reflektion över verksamhetsteori i mötet med 
avhandlingsmaterialet 
Med utvecklings- och förändringsarbete avses pedagogisk strukturell och 
innehållsmässig förändring av undervisningsförutsättningar för specialpe-
dagogiskt arbete och verksamhet. Att benämna verksamheten ett utveck-
lings- och förändringsarbete är en efterhandskonstruktion, en rekonstruk-
tion för att försöka analysera och granska det arbete som kommit till stånd. 

Sammanfattande reflektion 
Att fläta samman helheter och delar är inte lätt. Texten skapas när två delar 
skall föras samman. Liksom en dragkedja behöver någon som drar i låset 
för att föra de två delarna samman till en helhet arbetar jag. Texten blir låset 
som får de två delarna teori och praktik att mötas och fogas samman till en 
komposition. Långsamt försöker jag få de olika delarna på plats. De måste 
matcha varandra steg för steg för att låset, texten skall fungera. Är det möj-
ligt att med stöd av aktivitetsteori lyfta fram erfarenheten och kunskapen 
från denna verksamhet? Ja det beror på hur jag formulerat min forsknings-
fråga. Vad är det som påkallar behov av utbildning, handledning och lek-
process-arbete? Hur såg utgångsläget ut? Genom inledande samtal och ob-
servationer får vi bilder från verksamheten. Dessa ger förståelse för vad 
som är brister och behov? Observationen av pojken på golvet ger ett kon-
kret exempel på verklig situation och ett behov som gav motiv för föränd-
ring av handlingar och aktiviteter som blev nödvändigt i verksamheten. 
Gamla strategier räckte inte till. Dialogen över vad vi ser och vad vi är 
överens om behöver förbättras. Lekprocessen med barnet är ett konkret steg 
i riktning för att nå fram och stödja barnets lek, lärande och sociala utveck-
ling för att klara att delta i verksamhetens aktiviteter. Om jag ser verksam-
hetsteorin som ett redskap människan har för att konkretisera, hantera och 
strukturera verksamhet, skall denna teori skapas som en process där beting-
elser synliggörs och förändras efterhand som kunskap produceras. Verk-
samhetsteorin skall fungera som ett redskap, dess ändamålsenlighet formas 
successivt vartefter behov och motiv förändras, för att lyfta fram handlingar 
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som kan beskriva hur mål realiseras. Olika aktiviteter i utvecklingsarbetet 
bidrar till att realisera målen. Processen är produkten. Avhandlingsarbetet 
blir en uppgift för att konkretisera en text som fyller en funktion att syn-
liggöra kunskap som en formativ produkt. 

Utifrån det inledande resonemanget skärper jag upp syftet för avhand-
lingen till att utifrån verksamhetsteorin belysa utbildningssituationer och: 

 
- hur motiven för förändring såg ut 
- hur förändringsarbetet konkretiserades 
- hur aktiviteterna utkristalliserade sig och konkretiserades 
- hur verksamhetsteorin och dokumentationen av aktiviteterna flätades 

samman  
 

Det handlar därmed om att identifiera den potentiella utvecklingszonen hos 
individer som möjliga handlingar och aktiviteter i verksamheten. Detta vill 
jag följa upp och dokumentera utifrån de fyra aktiviteterna: 

 

- lekprocess med barnen 
- handledning av pedagogerna 
- utbildning av pedagoger 
- samtal med föräldrar 

 
Det handlar här om att beskriva en arbetsprocess med många berörda invol-
verade och att göra det med stöd av dokumenterat material och med kun-
skap om hur hantera en forskningsprocess. Att den potentiella utvecklings-
zonen vanligtvis förknippas med barns lärande är känt, men hur var det med 
de vuxnas lärande? Pedagoger och föräldrar kan skapa förutsättningar som 
både berikar och begränsar för lärande i den miljö barn vistas.  
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Del 2.  Med filosofin i rekonstruktionen 
 
 

Vad gör du med dina handlingar?  
Vad gör du med dina handlingar?  
Vad gör du med dina handlingar?  
Vad gör du med dina handlingar?  
Vad gör du med dina handlingar?  
Vad gör du med dina handlingar? För vem - för vad? 
 

 
 

Aktivitetsteorin blev den huvudteori som jag valde för arbetet vad beträffar 
beskrivande av den formativa forskningsprocessen, för att göra analys av 
data och redovisa resultat. Medvetet har jag skrivit in frågeställningar som 
kunde bidra till att ta processen framåt vart efter jag hanterade material. Jag 
tillät mig tänka högt, reflektioner nedtecknades. De går att följa i mina 
kommentarer - reflektioner. Teorier om lärande och människans förutsätt-
ning för lärande har använts för att komplettera ett beskrivande. I den här 
delen vill jag lyfta fram några forskares syn på lärande och begrepp som har 
pedagogisk, psykologisk, biologisk, sociologisk och metodologisk anknyt-
ning till företeelser och de fenomen som kunde studeras i undersökningsma-
terialet. Jag behövde ta stöd av dessa teorier för att förklara vad observatio-
nerna visar och vad utsagor från berörda pekade på. Vad uppfattade de 
skedde i samspelet mellan individ och miljö då aktivitet är i fokus? 69 Jag 
var intresserad av dialektiken i undervisningssituationen, hur såg den ut? 70  

I en konkret situation i undervisningen kan man ställa frågor och utmana 
barnet/eleven att fundera och överväga svar. Tidigare, gamla, föreställning-
ar barnet har utmanas på så sätt att de kanske överges för nya uppfattningar. 
Om jag gör en återkoppling till kapitlet innan och mötet med barnet på gol-
vet kan vi säga att laborerandet med klossar och annat materiel under lek-
fulla former kan ses som en aktivitet som ger möjlighet till utveckling av 
logiskt tänkande. I relation till aktionsteorin skall detta ske i en planerad 
verksamhet som bör gynna just reflektion och individens samverkan med 
andra. Men pojken på golvet deltar inte i de andra barnens bygglek och re-
sonemang över handlingar. Han står utanför aktiviteten och dialogen. Att 
tala om handlingarna kan klargöra de egna handlingarna och ge möjlighet 
                                              
69 I det här kapitlet har min kursivering av texten både direkt och indirekt koppling till 
verksamhetsteori. Kursiveringen påvisar viktiga begrepp att ta ställning till och hantera i 
en vetenskaplig text i relation till verksamhetsteori.  
 
70  I dialektiken utgår man från Sokrates. 
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till tankeutbyte mellan barn och vuxen. Syftet med undervisningen blir då 
att barnet under samspelet ska få kvalitativt nya uppfattningar om de fakta, 
begrepp och sammanhang som de sysslar med. När jag nalkas pojken på 
golvet gör jag det med förståelse för att kanske kan min handling, handen 
på hans hand i gemensam rörelse och ljudimitation av en bil som åker ge 
det stöd han behöver för att klara av att rikta och öppna sin uppmärksamhet 
mot omvärlden. Det representerar ett slags handlingens dialektik. Om vi för 
en stund resonerar vidare över relationen handling, ord och tanke kan vi se 
att enbart förlita sig på tänkande utan handling inte bär.71 Dialektiken kan i 
en första tolkning handla om skicklighet att ställa frågor och argumentera. 
Det kan även i en andra tolkning beskrivas som att varje ord eller handling 
kan framkalla sin motsats.72 Ur ett pedagogiskt perspektiv skulle jag vilja 
tala om, och lyfta fram, ett dialektiskt förhållningssätt och agerande som 
något som kan stimulera och berika barnets språk och tänkande under 
samspel och lekfullt lärande i (för)skolan. Ett didaktiskt handlande skall 
finnas för planering och ges uttryck i genomförande av form och innehåll 
i aktiviteter.73 De små barnen i förskolan som lekte med sina byggbitar kon-
struerade både en dialog över vad de försökte göra, en slags dialog till dem 
själva över hanterandet av byggprocessen och materialet och mötet med 
andras görande och tänkande. Pojken på golvet deltog inte i ett dialektiskt 
utbyte. Med enkla handlingar var det möjligt att uppmärksamma honom på 
”den andre” för några sekunder. Vi kan lära av denna sekvens. På nästa re-
flektionsnivå blir det viktigt att vuxna som möts för samtal om barns läran-
de kan föra dialog över hur man kan skapa förutsättningar för lärande och 
nå samförstånd. I resonemang om specialpedagogisk verksamhet ur ett vux-
enperspektiv hamnar människor lätt i position för argumentation. Det kan 
då handla om att föräldern får svara för varför barnet inte kan, vill eller kla-
rar skolans mål. Eller att pedagoger inte ser möjlighet eller känner sig rus-
                                              
71 Platons idéer om att allt skapas inne i huvudet av våra föreställningar och filosofen 
Hegels förespråkande av att världen existerar utanför mitt huvud kan i dialektiken för-
enas. Platon, lärjunge till Sokrates levde ca 400 år f. Kr., och gav under sitt liv ut ca 2000 
texter som benämns dialoger. Till att börja med byggde innehållet på Sokrates tankar 
men successivt skrev Platon alltmer efter sina egna idéer. Sokrates nöjde sig aldrig med 
sökande efter rätt svar. Han förespråkade att söka vad som kan ligga bakom orden. Hur 
kommer det sig att du tolkar orden som du gör? Det fanns för honom inget slutgiltigt rätt 
svar. 
72 Den senare tolkningen enligt Marx och Hegel. I dialektiken leder enligt dessa före-
språkare varje ställningstagande till att framkalla sin motsats, varefter motsatserna förenas 
i en syntes. Syntesen omfattar att element ur båda positionerna accepteras av de båda par-
terna. 
73 När jag använder kursiv fetstil är det för att förtydliga lite olika slags konklusioner 
som jag försöker formulera på väg i arbetet med att beskriva och analysera mot egna iakt-
tagelser och mot andra texter eller forskares beskrivningar.  
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tade att möta barn i behov av stöd. De argumenterar därför för lösningar 
som innebär att barnet skall anpassa sig till (för)skolan eller att barnet bör 
flyttas eller att ansvaret är någon annans. Olika företrädare bevakar sina 
intressen. Förutsättningar, roller, traditioner, gör att barnets bästa inte alltid 
sammanfaller med olika företrädares intressen för hur verksamhet skall be-
drivas. Det gäller att ge och ta, och att ur detta resonemang skapa handling-
ar som verkar i riktning för att stärka barnet och barnets lärande. Att handla 
för att skapa goda betingelser och aktiviteter för att underlätta för barnet 
att nå strävansmålet, en social och språklig kompetens för att delta i pe-
dagogiska aktiviteter och dagsprogram tillsammans med andra barn.  

Reflektion över teorier, begrepp och lärande 

Som aktionsforskare och mot min bakgrund och erfarenhet som specialpe-
dagog i kommunal verksamhet har jag prövat att under forskningsarbetet 
förespråka en tolkning av begreppet dialektik, där dialog mellan olika aktö-
rer medvetet har initierats. Dialogen och dialektiken som ontologisk bas 
leder oss vidare till nästa steg där vi får fundera över vad människan har för 
biologisk förutsättning för lärande? Kan vi följa upp resonemanget om vad 
handlingar och didaktik kan ha för eventuell betydelse för människans 
lärande? Kan ett dialektiskt förhållande mellan en strategi - teori och prak-
tisk lösning uppstå när människor i sitt medvetande införlivar praktisk 
handling?  
 

Människans biologiska förutsättningar för lärande 

Först behöver vi se närmare på: Vilka förutsättningar har människan för 
lärande? Hur är vi som människor rustade för att möta livet? Och hur ut-
vecklar vi våra resurser? Hur har forskning och vetenskap sett på männi-
skans biologiska resurser för lärande och hur ser det ut idag? Under 90 - 
talet när jag startade datainsamlingen läste jag texter av både svenska och 
internationella forskare som studerade hjärnans resurser, känslans och 
kroppens funktion. Nämnas kan Ingvar, Gärdenfors, Goleman och Berg-
ström och andra med psykoanalytisk anknytning så som Winnicott och 
Mattis.74 Det var viktigt att förstå vad som framkom ur ett tvärvetenskapligt 
perspektiv. Att beakta lärande både utifrån individens förutsättningar och 
med hänsyn till vad eller vilka miljöfaktorer som påverkar. Under de senas-

                                              
74 Se referenslista titlar av dessa författare. Här i Del 2. möter ni först Goleman, övriga 
refererar jag till längre fram i Del 2 eller Del 3. Forskarna känner jag till sedan mina tidi-
gare uppsatser om Hur barn bygger bilder (1992, 1995) och Så utvecklar barn inre bilder 
(1997). 
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te tio åren har det öppnats upp för en intressant utveckling. Tidigare har 
vetenskapen ofta skiljt på forskning om människans hjärna och kropp. Det 
har sina rötter i gamla traditioner att bedriva forskning inom olika discipli-
ner och av olika ämnesföreträdare. Ända sedan filosofen Descartes dagar 
har särskiljandet bidragit till en förenklad syn på hur den biologiska varel-
sen människa är rustad och fungerar. Damasio professor i neurologi och 
verksam i USA, har under slutet av 1990-talet och fram till idag till stor del 
bidragit till att både tydliggöra och förklara varför vi aktivt måste söka vår 
kunskap i samverkan mellan olika vetenskapliga discipliner och forska ut-
ifrån en insikt om att det sker ett samspel mellan hjärna, kropp, känsloliv 
och medvetande.75  

Symbiosen inom kroppen bygger på att en komplicerad synkronisering 
av att olika kemiska och fysikaliska system fungerar. Att kroppen kan fånga 
upp signaler och klarar tolkning och rapportering av information, som 
kroppen samlar från både yttre och inre intryck. Människan är från begyn-
nelsen rustad med utkast till resurser för lärande och utveckling.  

 
Den biologiska regleringen som utgår från hjärnstammen och hypothalamus 
kompletteras av kontrollmekanismer i limbiska systemet./…/men jag vill 
poängtera att det limbiska systemet också medverkar vid kanalisering av 
våra basala drifter och behov och intar en nyckelroll när det gäller våra 
känslomässiga reaktioner. Det är min gissning att det limbiska systemet in-
nehåller såväl medfödda kretsar som kretsar som kontinuerligt modifieras 
av individens växande erfarenhet – detta till skillnad från kretsarna i hjärn-
stammen och hypofysen som är medfödda och i stort sett stabila.76 

 
Beroende av vad människan möter eller utsätts för tvingas hon ständigt re-
videra sina uppfattningar och antaganden. En process pågår kontinuerligt 
både på det medvetna och omedvetna planet livet igenom. Kropp, hjärna 
och själ är med nödvändighet sammanflätade för att upprätthålla liv och 
bidra till utveckling hos en individ. Känsla och förnuft spelar en roll förutan 
människan inte blir eller är människa i mötet med andra. I mötet fostras vi 
till den unika individ vi är. 

Vi föds med ett neutralt maskineri som krävs för att stödja oss. Det gene-
rerar somatiska tillstånd som kan svara mot vissa typer av stimuli. Det har 
en direkt koppling till primära känslor. Damasio skiljer på vad han kallar 
”tidiga” primära känslor, som utgör basen för att utveckla, det han kallar 
sekundära ”vuxna” känslor. Intryck samlas i kroppen och tolkas till re-
flexmässigt adekvat handlande och förs så upp på den medvetna nivån där 

                                              
75 Damasio R. Antonio (1994 sv 1999). Descartes misstag. känsla, förnuft och den 
mänskliga hjärnan.   
76 Damasio R. A (sv 1999). s 144.   
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upplevelsen svarar mot en känsla. Den medvetna nivån fungerar som ett 
utvidgat skydd. ”Genom att du är medveten om dina känslor får du möjlig-
het att reagera flexibelt utifrån dina personliga erfarenheter.” 77  

Sekundära känslor bygger på förmågan att skapa mentala bilder, inre 
föreställningar som aktiverar kroppens hela system. Du kan återkalla en 
känsla av något du tidigare erfarit och lagrat som något slags upplevelse 
med emotionell laddning som kroppen kan återskapa upplevelsen av. Krop-
pen, hjärnan har tillgång till den inre repertoaren och dess palett av känslo-
färger i kombination med situation och händelse.   
 

Ett sådant maskineri är av naturen särskilt ägnat att bearbeta signaler som 
hänger ihop med det personliga och sociala beteendet./…/ De flesta av de 
somatiska markörerna som vi tar hjälp av för våra rationella bedömningar 
har uppstått i hjärnan som ett resultat av uppfostran, utbildning och kulturell 
påverkan. Resultatet har blivit att vissa bestämda typer av stimuli har kom-
mit att förknippas med vissa bestämda somatiska tillstånd. Markörer av det 
här slaget grundar sig med andra ord på sekundära känslor” 78  
 

Den symbios och process som pågår inuti människan har en funktion att 
både fysiskt och psykiskt stimulera till att hålla eller sträva efter att nå en 
slags balans. Denna balans finns som ett grundschema och är kopplat till att 
klara att hantera olika intryck. Den inre balansen, regulatorfuktionen är 
kopplad till emotioner och upplevelse av glädje å den ena sidan och sorg å 
den andra. Däremellan finns ett spektrum av emotioner som människan lär 
sig känna igen och benämna. Upplevelse och tolkning av emotioner styr 
lagring av markörer. Damasio går vidare i detta resonemang över hur män-
niskan i mötet med miljön utvecklas och lär av sina erfarenheter i tolkning 
av emotioner. Spinoza, en biolog verksam på 1600 – talet i nederländerna, 
är en av de tänkare som Damasio hyser stor respekt för. Hans arbete och 
idéer har inspirerat Damasio och det som Spinoza antydde i sina anteck-
ningar kan idag genom modern teknik, t.ex. PET kamera, analyseras närma-
re. Fotografering av aktivitet i hjärnans olika delar kan studeras. Vad sker 
under inflytande av yttre påverkan eller stimuli? Hur påverkar tankearbete 
eller fokusering på mentala bilder eller tidigare upplevelser utslag på data-
skärmen. Forskningen som ser närmare på vad som sker i hjärnan vid medi-
tation visar att flödet till vissa områden som har med kunskapsbildning att 
göra minskar, hjärnan kan spara på hjärnceller och ändå fokusera på utma-
nande uppgifter. En harmonisk hjärna är mottagligare för nyinlärning och 
en flexiblare användning av redan förvärvad kompetens kan användas 
                                              
77 Damasio R. A. (1999). s 159 min kursivering 
78 Damasio R. A. (sv 1999) s 204-205. jämför även Damasio (sv. 2003). På spaning efter 
Spinoza. 
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smartare när människan upplever balans och harmoni.79 En kreativ miljö 
med aktiviteter stimulerar nybildning av celler. Det har djurförsök visat.80 
Människans förmåga och beroende av en väl fungerande och utvecklad 
emotionell och känslomässig tolkningsfunktion är föremål för djupare 
granskning. När möss fick medicin för depression reducerades deras pro-
duktion av celler i hjärnan. Att en mer harmonisk miljö med stimulerande 
aktiviteter på liknande sätt kan påverka hjärnan hos människan att dra ner 
på produktion av celler till en mer harmonisk nivå håller forskarna för tro-
ligt. Hur vår förmåga att använda hjärnan byggs upp och vilken uppgift oli-
ka inre och yttre stimuli tycks fylla för människan både som individ och 
social varelse är inom räckhåll för vetenskapen. Att skapa goda betingelser 
frigör resurser hos hjärnan för lärande, är något som vetenskapen de se-
naste fem åren tydliggjort.81 Markörer tycks fungera som resonansbotten för 
tolkning av emotioner. 

 
Somatiska markörer förvärvas sålunda på erfarenhetens väg, under överin-
seende av ett system av medfödda preferenser och under inflytande av olika 
yttre faktorer. Dessa faktorer innefattar inte bara händelser och företeelser i 
omgivningen som organismen måste samspela med, utan även sociala kon-
ventioner och etiska förhållningsregler. Systemet av inre preferenser består i 
huvudsak av medfödda reglerande dispositioner, som finns nedlagda i hjär-
nan för att garantera organismens överlevnad. Att värna om överlevnad går i 
sista hand ut på att eliminera obehagliga kroppsliga tillstånd och återställa 
ett tillstånd av homeostas, det vill säga en dynamisk balans mellan kroppens 
olika biologiska system. Vårt inneboende preferenssystem är av naturen ut-
format så att det strävar efter att undvika smärta och styra organismen mot 
potentiella lustkänslor.82   

 

Äldre teoretikers antaganden i ljuset av aktuell forskning   
Iréne Mattis skriver i sitt förord till en av Damasios texter att neuroveten-
skapliga mätmetoder visat att Freuds teorier till vissa delar stämmer, männi-
skan innehar en bortträngnings- och förnekelsemekanism.83  

Det omedvetna är inget flummigt påhitt utan ett högst påtagligt biologiskt 
arv från evolutionen. I detta omedvetna spelar kroppen och känslorna en av-
görande roll, något som Freud också menade. Men emotionerna utgör inte 

                                              
79 Goleman D. (2003). Samtal med Dalai Lama. Ett möte mellan buddhism och väster-
ländsk vetenskap.  
80 Vetenskapens värld, Ur program om: Den oändliga hjärnan, 3 april 2004, Peter Eriks-
son, forskare vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 
81 Här är Goleman D. Damasio R. A. och Peter Eriksson som jag ser det samstämmiga 
sitt beskrivande 
82 Damasio R. A. ( sv 1999) s. 206-207. 
83 Irene Mattis är medicine doktor och psykoanalytiker, känd för sin forskning om män-
niskan och det omedvetnas arkeologi. 
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bara länken mellan vad vi lärt oss skilja åt som kropp och själ. De är själva 
nyckeln till gåtan om mänskliga beteenden. Idag vet vi att avsaknad av 
känslor är minst lika förödande för vår förmåga att fatta beslut och handla 
adekvat i sociala situationer som att hejdlöst låta enbart känslorna styra.84 

 
Inre och yttre intryck påverkar människan och hennes reaktioner, tänkande 
och medvetna handlande såväl som omedvetna reaktioner och efterföljande 
regleringar som vi kan avläsa i handlande, tal och på annat sätt förmedlade 
tankar. 
      

 Det är inte bara uppdelningen mellan medvetande och hjärna som är en fik-
tion: uppdelningen mellan medvetande och kropp är förmodligen lika 
grundlös. Medvetandet är inte bara oskiljaktigt från hjärnan, utan det är för-
kroppsligat, i ordets rätta bemärkelse.85 
 

Damasios teoretiska resonemang är intressant då han inte räds dra ut detta 
till att innefatta den kognitiva processen för lärande. 

 
Hypotesen om somatiska markörer låter sig väl förena med tanken att vi 
måste utveckla relevanta ”teorier” om vårt eget medvetande såväl som 
andras medvetanden för att kunna agera konstruktivt på det personliga och 
sociala planet. På grundval av dessa teorier kan vi förutse hur de teorier ser 
ut som andra människor har skapat sig om vårt medvetande. Hur träffsäkra 
dessa förutsägelser är, blir naturligtvis av central betydelse när vi ställs inför 
ett avgörande beslut i en social situation. Återigen gäller att antalet möjliga 
scenerier är överväldigande stort, och min gissning är att olika somatiska 
markörer /…/ hjälper oss att sålla i detta överflöd av tänkbara alternativ. Ja, 
de minskar till och med behovet av att sålla över huvud taget, eftersom de 
fungerar som ett slags automatiska detektorer som sätter fokus på de kom-
ponenter som berör oss mest och är av störst betydelse för vår bedömning. 
Det nära släktskapet mellan så kallade kognitiva processer och processer 
som vanligtvis kallas ”känslomässiga” torde vara uppenbar.86 
 

Vad får detta vetenskapliga belägg för konsekvenser för planering av un-
dervisningssituationer och pedagogiska aktiviteter i (för)skolan ? Damasio 
är övertygad om att: 
 

Det är under barndom och uppväxt som merparten av de mest betydelsefulla 
hopkopplingarna mellan stimuli och somatiska tillstånd etableras. Men vår 
repertoar av somatiskt markerade stimuli fortsätter att växa livet igenom. 
Därför är det rimligt att beskriva detta kontinuerliga tillskott som en fortlö-
pande inlärningsprocess. /…/ uteblivet beröm kan upplevas som en obehag-

                                              
84 Damasio R. A. (sv 1999). s 15. Descartes Misstag. Känsla, förnuft och den mänskliga 
hjärnan.  
85 Damasio R. A. (sv 1999). s 143  
86 Damasio R. A. (sv 1999). s. 202 
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lig bestraffning, på samma sätt som en utebliven bestraffning kan upplevas 
som en angenäm belöning. Det avgörande är den typ av somatiskt tillstånd 
och den känsla som individen i fråga, i ett visst skede av sin livshistoria, 
kommit att förknippa med en viss situation.87 
 

De somatiska markörerna har inte funktion att fatta beslut åt oss. De hjälper 
oss rikta uppmärksamheten mot ett fördelaktigt alternativ och underlättar 
beslutsprocessen när vi står inför att handla eller tänka utifrån vissa alterna-
tiva möjligheter enligt Damasio. Detta måste ske både vad gäller tolkning 
av inre och yttre impulser som bidrar till detta livsuppehållande och för be-
arbetning av förändring och av flöde, information som kan bidra till föränd-
ring, en ständig revidering av hur hantering av frågor måste sorteras för att 
leda människans utveckling och lärande.  

Tre emotionella skikt 
Damasio delar in människans emotioner i tre skikt. Dessa är bakgrunds-
emotioner, primära emotioner och sociala emotioner. Han påtalar själv 
att etiketteringen kan komma att ändras. En bakgrundsemotion kan avläsas 
då vi betraktar någon eller lyssnar till någon. Det kan handla om en slags 
energi eller entusiasm hos någon vi mött eller spegla en persons irritation, 
upprymdhet, olustkänsla eller lugn. Det är något vi känner eller avläser sub-
tilt hos den andre, en slags känslonivå vi kan tolka genom att iaktta rörel-
semönster och förehavanden. Min uppfattning är att vi kan vi öva upp vår 
förmåga att läsa av dessa signaler som kan bestå av t.ex. ansiktsuttryck. Vi 
lyssnar till den andres ton i talet, språkets rytm, prosodi och vad han eller 
hon uttrycker. Bakgrundsemotioner kan särskiljas från sinnestämningar som 
tillhör en mer tillfällig upplevelse. Till de primära reaktionerna hör vrede, 
fruktan, förvåning sorg, och glädje. Emotionen fruktan är enligt Damasio 
styrande dvs. fruktan för något nytt, för barnet okänt, att inte klara av, eller 
förstå hur något skall utföras gör att barnet kanske inte vill delta i en akti-
vitet. Det kan då också handla om något som barnet förknippar omedvetet 
eller medvetet med en tidigare upplevelse av misslyckande eller bestraff-
ning. Avsky, förvåning, sorg och glädje kan räknas till de primära reaktio-
nerna. Upplevelsen färgas in som laddad med en emotionell tolkning som är 
unik för tillfället och människan det berör i form av tillgängliga minnesbil-
der. Genom att benämna dessa emotioner i samband med en upplevelse får 
barnet stöd för sitt strukturbygge av repertoar. Till de emotioner som kan 
hänföras till de sociala är skam, skuld, stolthet, svartsjuka, avund, tacksam-
het, beundran, indignation, förlägenhet och förakt samt sympati. De kan 

                                              
87 Damasio R. Antonio (s 1999). s 207 
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avläsas även om det inte alltid är tydligt hur en person känner dessa emo-
tioner. Även dessa lagras utifrån upplevelse och sammanhang eller situation 
som individen kopplar till upplevelsen. Kroppsminnen av emotioner fyller 
människan. Tillsammans bildar de olika emotionsnivåerna ett komplext 
närverk som ibland kompletterar eller komplicerar en tolkning både för den 
som upplever dessa och den medmänniska som skall läsa av eller tolka upp-
levelsen. 

Reflektion över människans biologiska förutsättningar  
Idag är forskningen på väg mot ett mer tvärvetenskapligt utbyte inom om-
rådet neurobiologi, neuropedagogik och neuropsykiatri. I arbetet inom det 
specialpedagogiska fältet har det varit vanligt förekommande att se på lä-
randet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Litteratur som behandlar pedago-
gik, filosofi, psykologi, sociologi, socialpsykologi, biologi, teknik och me-
dicin är ämnen som berör den verksamma pedagog som möter elever i be-
hov av särskilt stöd. Idag går vi mot att betona att barnet behöver ett aktivt 
stöd för sitt lärande. Där ordet stöd skall motsvara ett aktivt stöd som före-
bygger och finns för alla barn. Om olika discipliner samverkar och tar till 
vara kunskap som forskningen genererat finns mycket att vinna. Forskning-
en bör leda till att olika förbättringsåtgärder kan vidtas. Teorier är förklar-
ingsmodeller, när kunskapen beaktas och omsätts i praxis kan nya strategier 
prövas.   

Skall vi förstå människan som biologisk varelse bör hon studeras utifrån 
t.ex. fallstudier och observationer, där hela människans agerande och hand-
lande finns med. Dessa studier fyller sin funktion i försöket att förstå varför 
vi fungerar eller inte fungerar i vissa avseenden. Om antingen hjärnan eller 
den sociala miljön är dysfunktionell från början, minskar sannolikheten för 
att de somatiska markörerna skall utvecklas till att bli funktionella redskap. 
Genom att vi studerar människans lärande t.ex. i (för)skolans miljö och ser 
på lärandet hos individer när det fungerar och inte fungerar kan vi försöka 
att komma underfund med hur en mer pedagogisk medvetenhet kan skapas. 
Denna medvetenhet kan stimuleras både hos barnet och hos den vuxne som 
skall möta och ge stöd till barnet i lärandeprocessen. 

Pedagogens kunskap om och känsla för hur de yttre aktiviteterna, be-
tingelserna kan bidra till att de inre mentala, fysiska och kemiska proces-
serna grundläggs och utvecklas hos människan är viktig. Det exekutiva 
handlandet och förmåga till val av adekvat handling utvecklas under mötet 
med olika upplevelser och reaktioner som i sin tur faller tillbaka på vad 
människan fått möjlighet att ta emot, bygga upp och utveckla och under 
vilka omständigheter. Olika aktiviteter som människan ges tillfälle att delta 
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i bidrar till att preferenser byggs upp som en slags resursdepå hos individen. 
Bakom senare handlande eller val av ställningstagande ligger tidigare erfa-
renheter och emotionell laddning som bevarats av utfallet av den tolkning 
som gjordes vid en grundläggande upplevelse. Kanske skulle man kunna 
säga att människan kan drabbas av mer eller mindre lyckade tolkningar av 
emotioner och lagrande som blir till markörer. De kan få en överdriven po-
sitiv eller negativ laddning, omständigheter eller sammanhang som bidar till 
att en laddning eller tolkning blir resultatet av ett intryck. Emotioner är re-
sultatet av de handlingar barnet mött och tolkat som känsla, god eller 
mindre god.  
      

De yttre faktorerna innefattar de företeelser och händelser i den fysiska mil-
jön som påverkar den enskildes beteende; möjliga handlingsalternativ; tänk-
bara framtida konsekvenser av dessa handlingar; den bestraffning eller be-
löning som kan tänkas följa med vissa alternativ; såväl på kort som längre 
sikt, i takt med att konsekvenserna av den valda handlingen blir tydliga. Ti-
digt i livet är det inte bara företeelserna själva som utdelar belöningar och 
bestraffningar, utan även föräldrar. Andra vuxna och jämnåriga kamrater 
belönar och bestraffar. De kan bidra till att upprätthålla respekten för de so-
ciala konventionerna och de etiska värderingarna i det samhälle som indivi-
den tillhör. Samspelet mellan ett inre preferenssystem och en uppsättning 
yttre faktorer vidgar repertoaren av stimuli som kommer att bli föremål för 
en automatisk märkning. 88 

Nervsystemet måste vara i stånd att kartlägga kroppsstrukturer och 
kroppsliga tillstånd och omvandla de neutrala mönstren i dessa kartor till 
mentala mönster eller bilder/föreställningar. Utan det sistnämnda steget kan 
nervsystemet kartlägga de kroppsförändringar som utgör grunden för käns-
lor men utan att komma så långt att den idé som vi kallar känsla skapas.89  
 

 För nästa steg behövs ett medvetande och en medvetenhet. 
   

Om vi inte är medvetna, kan vi helt enkelt inte ha en känsla och inte känna. 
Men det råkar falla sig så att känslornas maskineri i sig bidra till medvetan-
dets processer, det vill säga till själva skapandet av självet, och utan det kan 
ingenting bli känt, inget bli bekant och ingen kunskap skapas. /…/ i begyn-
nelsen fanns emotionerna och det som byggde upp dem. Att ha känslor är 
inte en passiv process.90  
 

Människan behöver både positiva och negativa markörer för att reglersy-
stemet skall kunna fylla sin funktion men ibland kanske dessa genererar en 
onödig eller överdriven tolkning, vilket får till konsekvens att låsa indivi-
dens vidare utveckling eller användning av intryck. Människan förfogar 

                                              
88 Damasio R. A. (1999) s 207 
89 Damasio R. A. (2003). s 108 – 111. På spaning efter Spinoza 
90 Damasio R. A. (2003). s. 111 – 112.  
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inte längre över den potential som skulle kunna vara fallet om inte tolkning 
och markörmärkning låst upp systemet. Som jag ser det utifrån resone-
manget om de teorier som beskriver hjärnans resurser blir konsekvenserna 
att: Barnets uppbyggnadsskede drabbas särskilt hårt under sådana be-
tingelser som begränsar tillfällen till att prova varianter av tolkningar och 
urval. Barnet får inte så många valmöjligheter och en låsning av tolkning 
reducerar flexibilitet för tankar och handlingar. Grundschemat blir be-
gränsande. 
 

En viktig aspekt av människans utvecklingshistoria handlar om hur de flesta 
objekt som omger vår hjärna blir i stånd att utlösa någon form av emotion – 
stark eller svag, bra eller dålig – och kan göra detta både medvetet och 
omedvetet. Några av dessa ”igångsättare” är bestämda av evolutionen, me-
dan andra via hjärnan och i kraft av våra individuella erfarenheter förknip-
pas med emotionellt laddade objekt. /…/ vissa objekt väcker svaga, knappt 
märkbara emotionella reaktioner, medan andra objekt ger upphov till starka 
reaktioner, och det finns en mängd lägen mellan dessa ytterligheter. Vi är 
precis i färd med att upptäcka de molekylära och cellulära mekanismer som 
behövs för att en emotionell inlärning ska kunna äga rum.91  
  

Hjärnan kan simulera olika kroppstillstånd, återkalla upplevelsen och därtill 
kopplad känsla medvetet och omedvetet. Hjärnan kan kringgå kroppen i sin 
tolkning. Utifrån denna kunskap skulle jag vilja ställa några frågor: Skulle 
det kanske kunna vara möjligt att skapa aktiviteter som befrämjar barnets 
uppbyggnad av känslomarkörrepertoaren och därpå följande tolkning och 
benämning av upplevelse? Är det möjligt att vidga repertoaren? Kan vi mer 
medvetet i det pedagogiska arbetet nyttja den kunskap om hur kropp och 
hjärna samverkar och om hur ett medvetande och en repertoar av tillgängli-
ga känslor och känslomarkörer fungerar? Kan vi genom att aktivt stimulera 
denna process ge barnet en chans att utveckla sin lärandeprocess? Kan vi 
genom intervention av aktiviteter som stimulerar upplevelse, handlingar 
och tankar frigöra tanke- och handlingskraft för lärande som blir laddade 
med en slags positiv emotion? Kan vi genom medveten satsning på peda-
gogiska aktiviteter som stimulerar att utforska och utveckla tolkningsreper-
toar ge barnet möjlighet till sortering av intryck och en möjlighet att labore-
ra med tolkningar av intryck som barnet erfar både från inre och från yttre 
stimuli? Kan detta i så fall ske genom samspel med andra i situationer där 
förutsättning för en sådan pedagogisk aktivitet skapats under lekfulla be-
tingelser? Enligt Damasio behöver människan klara att hantera tre slags 
kunskap samtidigt för att fungera i ett rationellt beslutsfattande som läran-
deprocessen inbegriper.   
                                              
91 Damasio R. A. (2003). s 59-60 På spaning efter Spinoza.   
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För att man skall kunna resonera sig fram till ett rationellt beslut fordras i 
allmänhet att man har kunskap om (a) den situation som kräver beslut, (b) 
de olika handlingsalternativ som står öppna och (c) konsekvenserna av vart 
och ett av dessa alternativ, såväl på kort som lång sikt. Denna kunskap, som 
existerar i minnet i form av dispositiva representationer, kan göras tillgäng-
liga för våra medvetna tankar i såväl icke-språkliga som språkliga versioner, 
och detta praktiskt taget samtidigt. 92 

 
Damasio menar också att det för att människan skall kunna göra rationella 
bedömningar och ta överlagda beslut är nödvändigt att man förfogar över 
någon slags logisk metod som kan hjälpa en att dra giltiga slutsatser och 
välja ut lämpliga alternativ. Människan behöver även ha tillgång till de 
stödfunktioner som hör ihop med ett rationellt beslutsfattande. Till dessa 
funktioner kan räknas koncentrationsförmåga och ett väl fungerande ar-
betsminne. Damasio lyfter fram och synliggör tydligare i sin forskning 
känslornas roll. Av stor betydelse är också hur det spektrum av känslor som 
kopplas samman med lagring av emotioner och tolkningsregister blir till en 
resurs för vårt medvetande. Det har inte tidigare tillräckligt belysts ur ett 
neurobiologiskt perspektiv. 93  
 

Människan tar hjälp av sitt förnuft för beslut av olika slag. För vissa former 
av beslut är det en starkare koppling till personliga tolkningar och val ut-
ifrån ett socialt sammanhang som måste göras. Det kan kategoriseras som 
att handla om lite olika stark koppling till ett personligt engagemang baserat 
på egna upplevelser och känslor. Det fältet av beslut skall baseras på tan-
kens klarhet, logisk slutledningsförmåga, matematisk kalkyl, medan den 
andra är förknippad med dunkla motiv och känslornas mindre disciplinerade 
aktiviteter. /…/ När det gäller det /…/ [sistnämnda] exemplet är det naturligt 
att tänka i termer av sunt förnuft, praktisk intelligens och rationella beslut, 
medan det i den /…/ [första] kategorin snarare förknippas med begrepp som 
teoretiskt förnuft eller rent av det rena förnuftet. 94 
 

Att handla rationellt omfattar att klara att hålla ett antal skiftande valmöj-
ligheter och konsekvenser av val av dessa möjligheter öppna och i ett inre 
resonemang i sitt medvetande.  
 

                                              
92 Damasio R. A. (s 1999). s. 193 
93 Damasio R. A. (1999). Med hänvisning till hans resonemang på s 193. 
94 a., a. s. 195 
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Reflektion över filosoferande om lärande 
Damasio säger: ”I begynnelsen var emotionen, men i begynnelsen av emo-
tionen fanns handlingen.” 95 Om vi gör en återkoppling och funderar över 
vad som kan ha låst pojkens agerande på golvet? Varför är han inte öppen 
för samspel och utbyte med de andra? Vi vet inte vad som ligger bakom 
hans sparsamma aktivitet. Kanske vi kan få reda på detta genom att utvidga 
repertoaren? Kanske kan vi försöka skapa nya laddningar av emotioner 
som kan leda till nya tankespår, inre bilder som kan göra barnet kapabelt 
att möta och hantera livet?  
 

Att som forskare förhålla sig till kunskapsteori 

Nu går vi vidare för att se närmare på teorier om kunskapande och lärande, 
epistemologi och hur vi kan tänka omkring lärandeprocesser i pedagogiska 
aktiviteter och handlingar.96 Kant ville klargöra den mänskliga kunskapens 
möjligheter och gränser. Hans teori kallas kriticism. Den accepterar inte en 
tolkning att det finns något som enbart rent förnuft. Den realistiska ut-
gångspunktens antagande bygger på att det finns en värld oberoende av vårt 
medvetande, och att det går att erhålla kunskap om den världen. Den idea-
listiska antar att idéerna, vår mentala föreställning är den primära och att 
kunskapen endast kan tolkas och avser dessa. Om vi kopplar detta till Da-
masios tolkning och teori om lärande har människan behov av och förut-
sättning för att fatta rationella beslut och det med stöd av egna upplevelser 
och tolkning av känslor utifrån iakttagelser, en slags empirisk kunskap. Det-
ta innebär förstås att man inte kan skilja på rationalism och empirism. För-
utsättningarna för att individen ska klara dessa två perspektiv för tolkning 
byggs upp under goda betingelser. Vi konstruerar vår omvärld samtidigt 
som biologiska förutsättningar är basen i denna konstruktion.  

Individuell och social konstruktivism 
Den individuella konstruktivismen kan härledas ur Piagets teorier om män-
niskans lärande som en kognitiv process där den ”lärandes aktiva roll i för-
värvandet” av kunskap förklaras som att ”yttre (handlingar, beteenden) är i 
behov av en förklaring och att det inre (psykiska handlingar) är det förkla-
                                              
95 Damasio R. A. (2003) s 84 jämför Damasio (1999 sv 2002). s 73. I Känslan av att 
leva. Kroppens och känslornas betydelse för medvetenheten.  
96 Epistemologi, är grekiskt, episteme betyder kunskap och vetande. Epistemologi blir då 
kunskapsteori och behandlar vad kan vi veta? Två olika hållningar finns, rationalism, 
bygger på att människans kunskap är förnuftsgrundad och den andra hållningen, empi-
rism, utgår från att kunskapen bygger på människans iakttagelser Stensmo C. (1998). s 
27-38. Pedagogisk filosofi. 
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rande /…/ det är tvärtom vid social konstruktivism”.97 Social konstrukti-
vism som baseras på Vygotskys kulturhistoriska teori utgår ifrån att den 
yttre (samhället) miljön runt människan utgör förutsättning och bör beaktas 
vid tolkning av ett inre medvetande. De yttre förutsättningarna används som 
en förklaringsmodell till hur de inre kognitiva och psykologiska processer-
na byggs upp och utvecklas. Båda synsätten skiljer på den yttre och inre 
världen. Det finns inte någon åtskillnad mellan världen där ute och världen 
här inne, som vi upplever den utan ”att världen konstitueras som en intern 
relation mellan dem”.98 Det handlar mer om olika stor eller omfattande 
förmåga att erfara världen. Hur formar eller möjliggör omgivande sociala 
och kulturella krafter vissa sätt att handla och vissa sätt att tänka för indivi-
den?99  

Under 1970 - 80 - talen var Piagets teorier något som starkt präglade våra 
läroplaner och kunskapssyn. Hur bör vi förhålla oss till lärande enligt ho-
nom? I nedanstående citat finns som jag ser det ett individ- och verksam-
hetsperspektiv med. 
 

Skolan bär oavvisligen del av ansvaret för individens slutliga framgångar el-
ler misslyckanden, när han/hon försöker förverkliga sina möjligheter och 
anpassa sig till samhällslivet. Den inre utvecklingen hos en individ tillhan-
dahåller bara ett större eller mindre utkast – beroende på vars och ens anlag 
– till möjligheter, som antingen kan utvecklas, gå förlorade eller lämnas 
ofullgångna. Men det är inte mer än utkast till möjligheter, och det är bara i 
det sociala och den fostrande växelverkan med andra som de kan förvandlas 
till fruktbara beteenden eller för alltid gå förlorade100 

 

Vygotskys teori om inlärning och utveckling 
Vygotsky, anser att inlärning föregår utveckling. Inlärning utgör en förut-
sättning för utveckling. Hans teorier, grundar sig på att människan föds i en 
historisk och kulturell miljö. Denna miljö är unik för varje enskild männi-
ska. Vi blir därför individer med specifika kunskaper och erfarenheter. 
Själva drivkraften till utveckling kommer ur relationen, de samspel barnen 
deltar i, inom familjen, vuxenvärlden och samhället i övrigt.  

Barnet har från början styrts av tingen i omgivningen, men går så små-
ningom över till att styras av tanken. Det innebär att detta lilla barnets upp-
märksamhet lätt riktas mot saker och ljud som fångar barnets intresse. Suc-
cessivt tolkar barnet sina intryck, det sker i samspel med vuxna som bekräf-

                                              
97 Marton, F. (2000) s. 28. Om lärande. 
98 A, a. s. 30 
99 Marton, F. (2000) och hans medförfattare ställer sig frågan. 
100 Piaget J. (1972 sv. 1976). Framtidens skola.   
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tar barnets upptäckande och sätter ord på olika betingelser. Allt eftersom 
barnet bygger upp sin förståelse för olika tings beskaffenhet och relationer 
mellan olika betingelser i omgivningen genom språket kan barnet också 
använda sig av dessa kunskaper. Barnets språk byggs upp och ett inre tän-
kande blir möjligt. Övergången till att bygga upp ett eget tänkande omkring 
saker och relationer mellan olika situationer och händelser sker enligt Vy-
gotsky genom lekens möjligheter. Genom att leka med andra, först vuxna 
och sedan andra barn kan barnet bygga upp en repertoar av upplevelser och 
tolkningar av vad det innebär att hantera livet och olika förutsättningar. 
Barnet utvecklar en förmåga att styra sitt handlande med stöd av egna tan-
kar där det egna initiativet kan leda barnet till att handla för att uppnå något 
som barnet ser sig vilja, behöva eller önska. I leken skapar barnet, som Vy-
gotsky säger, den potentiella utvecklingszon det behöver för att utvecklas. 
Barnet är här ett steg före sin egen utveckling och klarar mer än i vardags-
händelser. Barnet kan leka, vara en vuxen person i någon funktion och ta 
ansvar för allt vad den rollen eller funktionen kräver. Barnet kan leva sig in 
i en roll som motsvarar en betydligt äldre persons vardag. Barnet går ige-
nom och reproducerar vad det ser andra göra, rustar sig för att klara på 
egen hand vad det gjort tillsammans med andra. Därefter sker en vidare till-
växt. När barnet härmar andra, utvecklas barnet och blir så småningom 
kapabelt att styra sig själv och sina egna tankar. När barnet härmar i leken 
är innehållet tydligt och reglerna dolda, så småningom blir det tvärtom. 
Reglerna blir dominerande och innehållet dolt. Meningen i olika samman-
hang blir mer betydelsefullt och den omedelbara situationen mindre. Dessa 
processer sker parallellt och i ett successivt förlopp. Det är med språkets 
hjälp vi utvecklar våra tankar. Med språket bygger vi den struktur och möj-
lighet vi behöver för att utveckla och sortera intryck till minnen. De inre 
föreställningarna består av fragment, betydelsebärande bitar, som kan an-
vändas, kombineras i oändliga sammanhang. Det inre språket representerar 
enligt Vygotsky en helt specifik självständig, autonom och egenartad språk-
funktion. Ett språk som fullständigt skiljer sig från yttre språk. Det fungerar 
på ett eget inre plan för språkligt tänkande. En förkortning och omstrukture-
ring av språket sker när det går från yttre till inre språk. Det är som om or-
det tar upp de förutvarande och följande ordens mening och utvidgar bety-
delsen i det oändliga. 

Vygotsky säger att ”tanken är inte språket utan den förlöper i språket” 101 
Barnet utvecklas från att ha ett egocentriskt språk till att bygga upp ett inre 
språk. Ett egocentriskt språk är ett tal till sig själv. Barnet talar högt för att 

                                              
101 Vygotsky L. S. (sv. 1981). s 25. Psykologi och dialektik.  
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stödja egna tankar. Grundstrukturen för det inre språket är klar vid sex till 
sju års ålder. Hos det lilla barnet står ett ord för många betydelser t.ex. 
mamma – min mamma – alla mammor, glada mammor – ledsna mammor, 
gamla mammor - unga mammor. När barnet blivit något äldre har barnet 
relaterat, strukturerat och organiserat in begreppet mamma i olika funktio-
ner och sammanhang. Utveckling går utifrån intryck in och inifrån tolkning 
och behov ut. Barnet kan genom att ändra prosodi uttrycka vad det behöver, 
vilken slags mamma det önskar sig. En mamma som tröstar eller ger re-
spons på försök till lek och kommunikation. Barnet laborerar med kontak-
ten med mamma. Kommunikationen med omgivningen är viktig och ger 
barnet möjlighet att förstå vad olika saker, begrepp i språket och betingel-
ser kan ha för betydelse eller stå för. Barnet bygger sin uppfattning och 
karta av världen i samspel med omgivningen. Leken är den aktivitet som 
för barnet från att styras av tingen till att klara att styra sig själv medvetet 
i någon riktning.  

Piagets syn på inlärning och utveckling 
Piaget anser att intelligensen är en speciell form av adaptivt, anpassat bete-
ende. Lärande sker genom assimilation och ackommodation. Genom att 
barnet med stöd av språket och egen laboration med föremål kan få uppfatt-
ning om vad olika begrepp står för. Assimilation handlar om att anpassa 
nya erfarenheter till det gamla. Ackommodation, anpassning av det gamla 
till det nya. Dessa funktioner ingår i varje intellektuell handling oberoende 
av vilken typ av handling eller utvecklingsstadium det förekommer i. När 
dessa båda delar står i jämvikt sker en utvidgning, förändring och samord-
ning av barnets beteende, tänkande. Jämvikten, kallar Piaget den fjärde fak-
torn. De tre första är mognad, fysisk och social miljö. De utgör en samord-
nande funktion i förhållande till varandra och kan inte ses isolerade. 

Under barnets första år består utvecklingen av inlärning och samordning 
av perceptioner och rörelser. I och med att barnet får förmåga att använda 
symboler t. ex att ett föremål får föreställa något annat kommer de första 
föreställningarna.. 

Piagets utvecklingsteori är en beskrivning av den kognitiva utveckling-
en.102 Från barnets tidigaste sensomotoriska del till den vuxnes abstrakta 
tänkande.103 De tre huvudstadierna: Det sensomotoriska, det konkreta och 
de formella operationerna. Huvudstadierna har var och en underavdelning-
ar. Den sensomotoriska perioden sträcker sig från födelsen fram till det att 
barnet börjar uttrycka sig språkligt och använda sig av symboler. De kon-

                                              
102 Han har även beskrivit den emotionella utvecklingen. 
103 Piaget, J. (sv 1968). Barnets själsliga utveckling.    
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kreta operationernas stadium utmärks av att barnet kan tänka logiskt, men 
används i samband med konkret material. Sist de formella operationernas 
stadium som visar hur individen kan ställa upp teorier och föreställa sig 
tänkta situationer ur olika perspektiv. 

De konkreta tankeoperationernas stadium delar han i två delar. Skillna-
den mellan leken på sensomotoriska stadiet och leken på det preoperationel-
la stadiet kan lättast ses i hur barnet hanterar föremål. Barnet använder i 
det preoperationella stadiet föremål som symbol för något annat. En sida 
som nu börjar framträda är att barnet börjar leka rollekar. I leken blir de en 
helt annan person. Till att börja med är innehållet hämtat från vardagen. 
Rolleken används av barnet där det upptäcker verkligheten ur ett annat 
perspektiv än sitt eget. När det gäller språkets utveckling säger Piaget att det 
utvecklas genom imitation.104 Det lilla barnet har ett egocentriskt språk. Det 
handlar om att barnet talar utifrån sitt eget perspektiv utan att bry sig om 
lyssnaren. Piaget kallar det kollektiva monologer. Så småningom utvecklas 
ett socialt språk. 

Piaget beskriver lekens funktion som en anpassningsfunktion. Den vux-
nes värld är för komplex för det lilla barnet att förstå. I leken kan barnet 
plocka ut en bit och råda över. Här kan barnet anpassa (assimilera) verklig-
heten till sig själv utan tvång eller ingrepp. Barnet bearbetar i leken intryck, 
svårigheter och önskningar. Piaget säger att genom att upprepa utsträcker 
och generaliserar barnet sina tankemönster. På så sätt utvidgas förståelsen 
för omvärlden. Olika färdigheter och handlingsmönster prövas. Så bygger 
barnet upp en anpassningsförmåga av det gamla till det nya, ackommoda-
tion. Barnet är inte fött logiskt utan utvecklar denna förmåga i samspel med 
andra. Efter att barnet har strukturerat upp små matematiska intryck, seria-
tion och klassifikation kan de börja med addition och subtraktion. Något 
som Piaget säger är inövat under den sensomotoriska perioden där hand-
lingar i seriationer har utvecklat grunden. Barnet utför reversibla operatio-
ner = omkastningar. Dessa reversibla operationer sker inom flera dimensio-
ner och i olika former under olika åldrar där vuxna har en viktig funktion 
att initiera, sätta namn på och stödja barnets tankar.   

Eriksons teorier   
Erikson har utifrån sin psykoanalytiska bakgrund utvecklat en psykodyna-
misk utvecklingsteori.105 Han delar människans liv i åtta stadier, en livscy-
kel. Livscykeln är kopplad till ett biologiskt, psykologiskt och kulturellt 
sammanhang. En helhetssyn på människan i dess totala miljö.  

                                              
104 Piaget J. (1962). Play, dreams and imitation in childhood.  
105 Erikson, H. E. (1982, sv 2000). Den fullbordade livscykeln.. 
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Varje psykosocialt stadium har sin speciella problematik, existenskris, 
som är en del i jagets identitetsutveckling. Eriksson menar att identitetsut-
vecklingen sker i en bestämd trappstegsordning. Där det första steget är 
underlag för det andra som i sin tur ger grund för det tredje o.s.v. Han be-
skriver inte bara den ordningens följd utan visar att utvecklingen differenti-
eras och att detta sker i ett tidsförlopp. Det hela kan variera både i tempo 
och intensitet. En helhetsprocess.  

I ”Barnet och samhället” beskriver Erikson utvecklingen med ett diagram 
över epigenesen som han benämner den process där olika faser av kriser ses 
som ett fenomen. ”Epigenesen, [denna ] utveckling av ett fenomen eller ett 
förlopp [sker ] genom samverkan av flera krafter.”106 Han beskriver barnets 
utvecklingsgång ”barnets radie för betydelsefulla relationer.”107 Barnet 
bygger först upp relationen till modern, övergår till föräldragestalterna, vi-
dare till familjen och omgivningen. Under den första spädbarnstiden skall 
barnet ur en upplevelse av grundtillit och misstro i mötet med omgivningen 
utveckla förmåga till hopp. I nästa fas pendlar barnet mellan att utveckla en 
vilja till å ena sidan autonomi och självständighet å andra sidan skam eller 
tvivel. Under lekåldern går lärandet över till att utveckla målmedvetenhet. 
Det gör barnet i mötet med omgivningen och i relation till att försöka ta 
egna initiativ eller att möta begränsningar och uppleva känsla av skuld. I 
den tidiga skolåldern riktas uppmärksamheten mot barnets förmåga till 
verksamhet (deltagande i verksamhet) eller underlägsenhet när förmågan 
inte räcker till. Barnet får en upplevelse av att vara eller inte vara kompetent 
i olika sammanhang och deltagande i aktiviteter. När barnet kommer i ton-
åren handlar det om att vara lika eller olika andra, en identitetssökande pe-
riod. Under denna period utvecklas insikt och förståelse för vad trohet kan 
innebära. Varje period behöver erfaras på ett sådant sätt att det stärker bar-
net vad beträffar uppfattning om den egna förmågan och att möta andras 
förväntningar. Samspelet i olika stadier kan leda till grundläggande känslo-
tillstånd, exempelvis misstro – tillit etc. Tre stadier i epiginesen hör vuxen-
livet till. De omfattar att få uppleva intimitet eller isolering genom att erfara 
kärlek eller avsaknad av kärlek. Att få möjlighet att bli förälder och utveck-
la förmåga till omsorg. Under ålderdomen kan visdom växa fram ur en po-
sitiv upplevelse av integritet. Förtvivlan och avsmak kan danas ur en nega-
tiv upplevelse.  

 
 
 

                                              
106 Erikson, H. E. (1969) s 246. Barnet och samhället.    
107 Erikson, H. E. (1982) s 32-33 Den fullbordade livscykeln.  
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Om vi går tillbaka till Eriksons beskrivning av barndomsperioden talar 
Erikson om lekens betydelse för barnet i bearbetning av att förstå sig själv, 
andra och samspelet i miljön.108 Han stadieindelar leken först den auto-
kosmiska leken. Barnet börjar med den egna kroppen och rör sig kring den 
egna kroppen. Det sker genom upprepningar av skilda förnimmelser som 
muskler och rörelser, ljud- och synbildningar ger. Sedan leker barnet med 
modern genom sina naturliga möten med hennes kropp. Nästkommande 
stadium kallar Erikson för mikrosfären ”den lilla världen med hanterliga 
leksaker”, som övergår till makrosfären ”den värld man delar med andra”.  

Erikson menar att lek och arbete är skilda aktiviteter. Lekens olika bety-
delser för barnets bearbetning, att förstå verkligheten, att förbereda sig för 
vuxenrollen i det samhälle barnet växer upp i. Den tredje betydelsen be-
handlar lek och bot. Barnet upprepar och bearbetar olustbetonade eller ång-
estfyllda upplevelser. Barnet väljer i sina lekar det som finns i miljön och 
gör det utifrån vad det kan hantera i förhållande till ålder och mognad. Barn 
leker samma sorts lekar men betydelsen har en unik innebörd och därige-
nom en specifik betydelse.  

 
För att kunna bedöma en lek måste iakttagaren ha en mening om vad barnen 
vid en viss ålder i ett givet samhälle brukar leka för lekar. Först då kan hon 
avgöras om den individuella meningen går utöver den gemensamma. För att 
förstå den individuella innebörden behöver man inte bara noggrant observe-
ra lekens innehåll och form utan också åtföljande ord och synbara effekter. 
109  

 
Erikson menar här att det är viktigt att pedagoger har en kunskap om lek för 
att kunna se och urskilja vad som kan vara individens specifika uttryck som 
åskådliggörs utifrån en generell tolkning för att stödja barnet.  

Aktivitetsteori och lärandeprocesser 
Aktivitetsteorin var i det närmaste okänd för verksamma pedagoger jag 
kom i kontakt med under inledningsskedet av arbetet med avhandlingen.110 
Kunskapen om barns lärande baserade sig på Piagets teorier om adapta-
tionsprocesser och utvecklingspsykologi. 

Aktivitetsteorin som jag i avhandlingsarbetet valt att ”luta mig mot” be-
skriver det relationella förhållandet mellan individ, miljö och aktivitet som 

                                              
108 Eriksson, H. E. (1969) Barnet och samhället. 
109 Eriksson, E. H. (1969). s 198. Barnet och samhället. 
110 Tre nordiska forskarkonferenser med fokus på verksamhetsteori är genomförda under 
senare år och en  europeisk konferens är genomförd våren 2005 i Sevilla i Spanien där jag 
deltog och presenterade min studie   
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centralt. Leontiev och hans efterföljare till vilka Davydov111 och idag Enge-
ström112 kan räknas poängterar att dessa tre komponenter skall beaktas för 
att förstå lärande och utvecklingsprocesser.  

Till skillnad från Piagets individuella konstruktivism och Vygotskys so-
ciala konstruktivism som båda bygger på två komponentsystem, individ - 
aktivitet eller individ – miljö, ser Leontjev och hans efterföljare att det är 
aktivitet, bestående av olika handlingar i en planerad verksamhet mot mål 
och utifrån motiv som är viktigt att utforska och försöka förstå. Verksamhe-
ten skall skapas och kunna beskrivas som en process. Den antas drivas av 
obalans som uppstått mellan individers förmåga eller behov och/eller sam-
hällets förväntan eller krav. Dessa obalanser anser de vara lika med verkli-
ga behov, de skapar motiv för individen att i samverkan med andra söka 
förändring – förbättring av betingelser i ett socialt sammanhang. Motivet 
som uppstått ur behovet kan utgöra upprinnelse och ge kraft till att försöka 
få till stånd ny, eller förändrad eller förbättrad, verksamhet. Planering, ge-
nomförande och utgång av en aktivitet eller en planerad verksamhet, bör 
studeras med fokus på process, med utgångspunkt i vilka motiv som legat 
bakom viljan till förändring, av handlande eller verksamhet. Kanske även 
mål förändras under aktiviteten utifrån uppmärksamhet på hur olika obalan-
ser eventuellt kan balanseras så att utveckling sker. Kommunikationspro-
cesser och relationer mellan olika personer som berörs av verksamheten är 
viktiga att stimulera och studera. Verksamhetsteorierna kan med fördel 
användas för att belysa pedagogiska aktiviteter i syfte att skapa ända-
målsenligare verksamhet. 113 Engeströms resonemang kan vara ett exempel 
på detta. Han tar upp att en teori om lärande måste svara mot fyra centrala 
frågor de är:  

 

1. Vilka är de lärande subjekten? Hur är de definierade, var finns de?  
2. Varför skall de lära, vad gör att de samlar sig för detta?  
3. Vad lär de, vad är innehållet och vad kommer ut av lärandet?  
4. Hur lär de, vad är nyckel handlingarna eller processen för lärande?  

 
Enligt min uppfattning står den individuella konstruktivismen i relation till 
skolans mål på ett sätt som ungefär skulle kunna uttryckas: Jag lär för min 
egen skull och försöker att uppnå skolans mål i förhållande till detta. När 
                                              
111 Davydov V. V. (1988). Problems of Developmental Teaching. The Experience of 
Theoretical and experimental psychological research. Soviet Education august 1988/vol. 
XXX, NO. 8   
112 Engeström Y. (2001). Expansive Learning at Work. Toward an activity theoretical 
reconceptualization. Journal of education and work, vol. 14.1, 2001 
113 A., a. Engeström, min översättning av författarens engelska text. 
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det gäller lärande utifrån en socialkonstruktivistisk syn: Jag lär tillsammans 
med andra, genom ett kollektivt utbyte oss emellan. Det ger en slags syner-
gieffekt, där summan av delarna blir mer än antalet individer som deltagit. 
Ett slags kollektivt lärande och utbyte sker, där målet för utbildningen lig-
ger på ett annat plan än enbart individuell tillfredställelse.114  

Genom att människor reproducerar – läser vad andra skrivit, lyssnar till 
andras åsikter och kunskaper, smakar av och gör omkastningar, tar ställning 
till, verifierar egna och andras åsikter och kunskaper, kan tidigare föreställ-
ningar utvidgas, omskapas och nyskapas. Det uppstår en dialektisk tolkning 
mellan yttervärlden och mitt sätt att se på den, som smälter samman till en 
uppfattning utifrån mina förutsättningar att tolka den. Det kan bl.a. ske i 
samarbete, resonemang och tänkande tillsammans med (mig själv och) 
andra i (för)och skola.  

 
Den individuella konstruktivismens främsta bidrag är dess tonvikt vid den 
lärandes aktiva roll i förvärvandet av kunskap. Den sociala konstruktivis-
mens främsta bidrag är dess tonvikt vid betydelsen av kulturella seder, språk 
och andra människor för att åstadkomma kunskap.115  
 

Enligt det aktivitetsteoretiska perspektivet kan lärande ske när individ, akti-
vitet och miljö ackompanjerar varandra. Människan är själv delaktig i pro-
cessen att skapa och sammanföra dessa verksamma komponenter.116 Män-
niskan kan även undvika eller misstolka behov eller motiv vilket kan få för-
ödande konsekvenser i relation till henne själv och andra människor. Vi kan 
även konstatera att utan verksamhet eller aktiviteter skulle inte barnens 
lärande ha mycket att relatera till och falla tillbaka på. I denna avhandling 
är det deltagarnas egna uppfattningar som kommer att återges som utsagor. 
Eftersom en fenomenologisk dialektisk ansats används är det deltagarnas 
egna tolkningar av upplevelser och beteenden som blir den sanning som får 
råda. Vi behöver observera beteenden och handlingar och göra tolkningar 
av upplevelser och handlingar. Zohar har kanske kommit närmast detta. 
Hon skriver:  

 
[E]n individ är alltid en individ i ett sammanhang. Jag är mina relationer – 
mina relationer till underjagen inom mitt eget jag (mitt förflutna och min 

                                              
114 Texten sammanfattar min tolkning och försök att sammanföra dessa begrepp  
115 Marton, F. (2000) s. 29 
116 Det finns även ett begrepp som kallas radikalkonstruktivism som används och för-
knippas med forskning inom logiskt matematiskt tänkande. Den är nära förbunden med 
den individuella konstruktivismen men bygger på interaktion med en pedagog som utma-
nar tänkandet. Göta Eriksson behandlar detta i sin avhandling: Tidig aritmetisk kunskaps-
bildning (2005).       



 67 

framtid), mina relationer till andra och mina relationer till världen i stort. 
117 

 
Som individer uppfattar och tolkar vi t.ex. händelser och dialogers innehåll 
på olika sätt. Våra referensramar är inte lika och vi har varierande sätt att 
komponera tolkningar av upplevelser eller språk och det ger slutsatser rele-
vanta för individen som gör kompositionen. Människans biologiska förut-
sättning för att lära har här tagits upp. I mötet med pedagogernas kunskap 
om lärande och lärandeprocesser kan olika aktiviteter skapas för att möta 
olika barns förutsättningar för lärande. Inre och yttre förutsättningar och 
tänkande omkring förutsättningar för lärande formar våra handlingar i det 
pedagogiska arbetet i olika rörelseriktningar som vi medvetet kan påverka. 
Kant hävdade att, ”det inte bara är vi som uppfattar världen, utan världen 
samtidigt formar sig efter vårt sätt att uppfatta. Världen antar våra former.” 
118  

Reflektion över kunskapsteori 
Att bedriva verksamhet med olika aktiviteter är att konkretisera möjligheter 
till att pröva och verifiera olika lösningar och att beskriva dessa för sig själv 
och andra, så att nya kombinationer och upptäckter är möjliga att erfara. 
Skolan har en ledande roll i ansvaret för att stimulera och ge respons på 
individuella resurser och skapa goda betingelser för lärande och att genom 
observationer följa upp intervention av aktiviteter i samverkan med andra 
berörda, t.ex. föräldrar. Vetenskapsteorin hjälper oss beskriva, förklara och 
förstå vad som sker och har skett. I avhandlingen kan jag låta några barns 
situation i lärandemiljö utgöra underlag för analys och tolkning av hur be-
tingelser och aktiviteter kan förändras för att stimulera barnets lärande. 

Sammanfattning om människans förutsättning för lärande och 
val av teorier 
Mitt val av teorier är sprunget ur olika behov. Min intention blev att som 
deltagande observatör gå in i pågående verksamhet i (för)skola och följa 
upp vad händer om nya aktiviteter introduceras? Efter att ha startat med att 
använda en samspelsmodell över relationen individ och miljö av Björklid 
och Fischbein (se Figur 1.) valde jag att övergå till att använda verksam-
hetsteorin mer genomgående. En återkoppling till samspelsmodellen Figur 
1. gör jag då det faller sig relevant och jämförelser kan göras. Under skriv-
processen framkom ett behov av att lyfta fram de aktiviteter de involverade 

                                              
117 Zohar, D (1992) s 243. Kvantjaget.  
118 May R (1994), s 108. Modet att skapa.  
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deltog i. Verksamhetsteorin innehöll begrepp som aktiviteter, obalanser, 
behov, motiv, handlingar, mål, objekt. Dessa behövde jag för att klargöra 
relationer, skeenden och samband utifrån vad materialet visade. Aktivitets-
teorin har jag använt både för att beskriva innehållet och för att analysera 
resultat. Den blev huvudteori och jag har utgått från Leontievs grundtexter. 
Engeström tar upp fyra frågeställningar som kan stödja ett sådant arbete. De 
tar upp att (1) identifiera de lärande subjekten, här barn och vuxna i den 
pedagogiska miljön och föräldrar till barnen. (2) Varför ska de lära och vad 
kommer ut av detta? Verksamheten bygger på att skapa aktiviteter som bar-
nen klarar att delta i för att utvecklas och lära. (3) Vad lär de, vad är inne-
hållet och vad kommer ut av detta? De lär språk, begrepp, kommunikation, 
att samspela och delta i utbyte med andra för att så småningom bli kompe-
tenta att klara ett eget ansvar för lärande i skolan och att hantera livet. (4) 
Hur lär de och vad är nyckelhandlingarna eller processen? Nyckelaktivite-
terna bör omfatta pedagogiska aktiviteter som stimulerar dessa lärandepro-
cesser. Lekprocessen kom här att bli en nyckelaktivitet i fokus och då ut-
ifrån att försöka förbättra villkor för barn och vuxna när samspelet, individ, 
miljö och aktivitet inte fungerade tillfredsställande.  

Vygotskys teori om lärande i sampel med miljön och lärande genom lek 
finns med genom hela beskrivandet av den praktiska processen som av-
handlingen avser att synliggöra. Hans teorier om social konstruktivism lig-
ger bakom själva utvecklingen av aktivitetsteorin. 

Om jag ska följa upp barn och vuxnas lärande och förstå mekanismer i 
förhållningssätt och bemötande behöver jag använda teorier som beskriver 
människans utveckling genom livet. Kommunikation, utbyte och lärande 
sker hela livet. Ju äldre vi blir ju större ansvar förväntas vi ta för att stödja 
nästa generation, en reproduktion sker psykiskt, fysiskt och socialt. Genom 
att uppmärksamma denna process och synliggöra dess komponenter kan ny 
kunskap genereras. Jag behövde för detta komplettera mitt beskrivande yt-
terligare. Det fanns begrepp i andra teorier som kan användas för att beskri-
va företeelser och fenomen som jag fann inbäddade i materialet och som jag 
ville komma åt. Delar av pedagogiska, psykologiska, socialpsykologiska 
och socialmedicinska teorier fyller lite olika funktioner i relation till av-
handlingens innehåll. Damasio förmedlar kunskap om hjärnans resurser och 
samspel mellan biologiska och miljömässiga faktorer. Goleman har följt 
forskning och resonemang om hur meditation kan påverka människans 
mentala hälsa och med modern teknik kan vi se hur hjärnan reagerar på ett 
meditativt tillstånd, ett tillstånd av harmoni och ickebelastning. I detta till-
stånd kan resurser frigöras som skonar hjärnan och ger en kreativ kraft för 
tänkande och handlande. Människan är i stånd att skapa detta tillstånd som 
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kan ses som kreativt för lärande. Elkonin har skrivit om att barnets utveck-
ling sker med stöd av tre dominerade verksamheter – aktiviteter under olika 
perioder i barndomen. Där rolleken lägger grunden för vidare utveckling 
och ett aktivt stöd av vuxen leder lärandet framåt då begrepp klargörs. Erik-
son har beskrivit människans utveckling i åtta stadier genom livet. Barnets 
lärande men också den vuxnes lärande måste här studeras i relation till vad 
som framkommer under arbetet med avhandlingen. Piagets syn på individu-
ell konstruktivism belyses och lärande genom upptäckande, begreppen as-
similation och ackommodation liksom adaptation förklaras. Människans 
strävan efter jämvikt skapas som ett slags resultat av en yttre hanterande 
och inre förståelse. Marton skriver om relationen inre tankeprocess och ytt-
re upplevelseprocess. Hur kan de förenas? 
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Del 3. Min erfarenhet av att forska om 
lärande 

 
 
När vetenskapen gör sitt intåg blir allt så mycket mer komplext 
Förnuft, känsla, hjärna och kropp  
Att göra egna val 
När vetenskapen gör sitt intåg blir allt så mycket tydligare 
Nu gäller att skapa balans 
Att känna efter och anpassa, hantera andras kunskap och  
vetenskapens verktyg 
När vetenskapen gör sitt intåg blir kraven större 
Att ta besluten själv  
Och uppleva med hela sitt förstånd 
 

 
 

Bakom det arbete som här beskrivs ligger mina egna erfarenheter från tidi-
gare studier presenterade i två C- och en D-uppsats. Innehållet i uppsatserna 
beskriver hur två barn, en pojke och en flicka, båda ca tre år gamla utveck-
lar, beskriver tankar och laborerar med att bygga upp en kommunikativ 
kompetens.119 Genom att använda en deltagande observatörsroll och ett 
medvetet förhållningssätt under lek och samtal har jag försökt komma bar-
nens lekar och tankar nära. En hermeneutisk induktiv forskningsmodell an-
vändes. Tolkning av det empiriska materialet skedde successivt. En varsam 
anpassning av innehållet till andras teorier och utifrån egna upplevelser 
gjordes. Processen tog flera år (1991-92, 1992-1995 och 1995-97). Del tre 
tar upp den erfarenhet jag förvärvat genom att göra egna observationer och 
analysera dessa. Under detta arbete har jag byggt upp min förförståelse för 
barnets lärande och tränat att arbeta som deltagande observatör vilket 
kommit avhandlingsarbetet till godo.  

 

                                              
119 De båda C- uppsatserna har samma namn. Hur bygger barn inre bilder. De bygger på 
samma material. I upplaga två har innehållet utvidgats till att omfatta anknytning till teo-
ribildningar om ”dialogen som verktyg” i första hand. Den tredje omarbetade framställ-
ningen i Så återger och utvecklar barn inre bilder är anknuten till aktuell forskning och 
teoribildning. Samtidigt har jag och min medförfattare här gått in i en djupare detaljanalys 
av barnets språk och tänkande, vilket preciseras i en noggrannare beskrivning och an-
knytning till egna försök till teoribyggen. Vi var här inspirerade av B. Knutdotter Olofs-
son och hennes forskning om barns lek.    
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Barnens lek- och lärandeprocess 
Under datainsamlingsperioderna och i samband med det omfattande analys-
arbete som följde, fick jag tillfällen att träna på att skärpa min uppmärk-
samhet120. Vad sades i dialogen med barnet? I vilket sammanhang och ut-
ifrån vilken utgångspunkt framträdde det sagda? En annan erfarenhet gav 
arbetet med videokamera och granskning av det materialet. Strukturer och 
mönster i barnens handlande, lekande och tänkande framträdde efterhand 
som granskningen pågick. Margareta von Walden och jag, som tillsammans 
genomfört de tre studierna benämner resultatet av granskningen, de struktu-
rer vi försökt beskriva, tolkningsnycklar. Tolkningsnycklarna blev de verk-
tyg som kunde användas för analys av materialet vid upprepad granskning 
och samtidigt vara förklaringsmodell till vad vi tyckte oss kunna urskilja. 
Vi kunde se hur olika delar av innehåll och skeenden relaterade till var-
andra. Det var ett slags skådespel vi fick tillfälle att studera, där vi som 
vuxna deltog på samma villkor som barnen framför kameran.121 Vi studera-
de vårt eget förhållningssätt och våra handlingar. Hur vårt agerande eller 
vår dialog påverkade eller mottogs av barnen. Vad hände i deras agerande 
och dialog? Det blev ett komplext samspelsmönster som framträdde, där vi 
kunde följa tanketrådar och resonemang över tid. Barnens associationer till 
olika upplevelser eller intryck plockades fram och ombearbetades. Detta 
skedde vid flera tillfällen, inte hur som helst utan i fyra faser, som gick att 
följa och studera. Barnet laborerade med inre förställningar som åskådlig-
gjordes under lek.  

I den första fasen plockade barnet fram det mest betydelsebärande ur en 
upplevelse, ett minne. Miljö, roll, ord eller begrepp och handlingar som 
kan bära upp återgivningen av något, rekonstrueras av barnet. Det upplevda 
iscensätts med enkla medel. Tids-, rums-, innehålls- och roll- samt rela-
tionsdimensioner finns med i beskrivandet. I en andra fas fyller barnet på 
med beskrivning av miljön, fler roller plockas in och prövas, vrids och 
vänds på och verifieras av barnet i olika kombinationer av roller och hand-
lingar. Föremål och ord eller gester får föreställa något annat och subtilare. 
Barnet växlar under faserna från att vara själv i leken och att tala om leken. 
Gester och intonation utvecklas i förhållande till roller och miljö. I en tredje 
fas blir leken, och iscensättandet, mer detaljrik och olika händelseförlopp 
                                              
120 Var vid denna tidpunkt mycket inspirerad av Bengt Molanders bok ”Kunskap i hand-
ling”.   
121 Även om jag naturligtvis är medveten om att jag valde att göra detta själv och barnet 
inte på samma sätt valt att delta. Barnen och vi vuxna samtalade, lyssnade in varandra, 
kommunicerade på ett aktivare sätt under leken än vad vi annars kanske skulle ha gjort 
spontant, dvs. om vi inte haft avsikt att dokumentera så noggrant. Vi var medlekande, 
inkännande, i högsta grad närvarande i kommunikativt utbyte med barnen.  
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uppträder. Karaktärerna i rollerna blir mer levandegjorda. Barnet verkar 
bekvämare i olika roller och leken blir innehållsrikare. I en fjärde fas 
nyskapar barnet dvs. för in nya okända roller, egna önskningar vad beträffar 
utvecklingsförlopp iscensätts och förklaras för medlekande, vilket ibland 
överraskar. När dessa faser gestaltades var osäkrare. Ibland lades något un-
dan ”i det inre biblioteket” för att plockas fram i lekfullt lärande när en im-
puls, ett ord, en ny händelse, en doft eller smak, väckte tankarna till liv 
igen, dagar, veckor eller månader senare. Ögon- och öronkontakten mellan 
de samspelande förefaller vara av väsentlig betydelse, liksom kvaliteten i 
den kommunikationen och de samspelandes egen förmåga att växla, skifta 
mellan ögon- och/eller öronkommunikation. För den oinvigde är det inte 
lätt att följa förloppet av teman av lek och uppfatta faserna som bildar en 
slags struktur eller teori. Det är lätt att se på lek som spontana och spora-
diska handlingar, som uppstår när tillfälle ges. Vi ser det som att lekförmå-
ga är en viktig kompetens som barnet behöver få möjlighet att odla och ut-
veckla för att klara och förstå sig på vardagslivet, världen, sina medmän-
niskor och sig själv i förhållande till detta. Barnet provar vad olika kombi-
nationer av scenerier och karaktärer kan innebära och vilka villkor som kan 
gälla under antagna förhållanden. Vi lärde oss om barns och vuxnas läran-
de.     

Vid sammanställning av detta material blev det intressant att gå vidare 
med nya frågeställningar. Skulle erfarenheter och kunskap från dessa studi-
er kunna komma specialpedagogiken till godo? Ofta har jag som verksam 
pedagog och specialpedagog mött barn/elever i behov av särskild uppmärk-
samhet. Barn som inte fungerat på ett sådant sätt som vi pedagoger i skolan 
förväntat oss. Dessa elevers beteenden inför, under och i lärande, bryter 
mönster och utmanar oss som pedagoger. Vi tvingas tänka om, eller annor-
lunda, för att skapa framkomlighet för deras lärande. Lärandeprocessen är 
ojämn och oförutsägbar. Den ställer till det för oss och barnet självt och 
skapar osäkerhet. Hur hantera denna obalans? Att nå fram till barnet, att 
upprätta en god kommunikativ kontakt som fungerar, framstår som väsent-
ligt. Den specialpedagogiska yrkesrollen bör innebära att sätta barnet i 
centrum för handlandet. Att utifrån ett etiskt perspektiv vara en slags med-
lära(nde)re.122 

I forsknings- och utvecklingsarbetet vill jag försöka dra nytta av mina er-
farenheter från de tidigare studierna, den deltagande observatörsrollen, me-
todik – teknik, förhållningssätt och kunskaper den tidigare studien genere-
rat? De teoretiska antaganden som presenterats kan kanske öka förståelsen 
                                              
122 Mitt eget försök att benämna detta fenomen - av att tillsammans och med gemen-
samma ansträngningar och rumsliga förutsättningar utvidga tankar och föreställningar 
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för och underlätta arbetet med andra barn i behov av särskilt stöd, så att 
dessa på sikt kan få en inkluderande och inte exkluderande lärandeförut-
sättning. Många av våra barn/elever är inte integrerade i ett kommunikativt 
utbyte i lek och lärande med andra annat än ”på papperet”.  

En forskningsuppgift blev att gå från induktion och fallstudier i liten ska-
la till att prova och se hur tolkningsnycklar, mönster och tankegångar håller 
i större skala. Att ha en teori om något betyder att forskaren utifrån förvär-
vad erfarenhet och fördjupningskunskap inom ett ämne eller ämnesområde 
försöker skapa en tankekonstruktion grundad på noggranna överväganden 
eller en hypotes i form av en kvalificerad gissning.123 Kanske det i det här 
fallet kan handla om att utifrån induktionstänkande i tidigare studier ta vara 
på de teorier i form av tolkningsnycklar de genererat och erfarenheter från 
den deltagande observatörsrollen och vandra över till ett deduktivt införan-
de av de fyra aktiviteterna. Dokumentationen av utvecklings- och föränd-
ringsarbetet framstår ändå som induktiv. Under analys och rekonstruktion 
pendlar beskrivandet mellan dessa två arbetsmodeller och mynnar ut i ett 
abduktionstänkande vid resonemang om resultat.124 Utan förförståelse och 
erfarenhet från de tidigare studierna hade jag inte vågat eller klarat att ge 
mig i kast med ett specialpedagogiskt arbete av det slag som här presenteras 
som verksamhet och samtidigt hela tiden följa upp och dokumentera samt 
utvärdera effekterna av det arbetet.  

Försök från t.ex. USA visar att kraftfulla satsningar på specialutbildning 
för de bästa pedagogerna inte är en garanti för framgång i förbättringsarbe-
te.125 Många olika bakgrundsfaktorer spelar in, som kan ha inverkan på hur 
barn/elever lyckas eller ej i sitt lärande. Det räcker inte med extra utbildning 
och den goda viljan hos lärare, för att lyckas få fler barn/elever att nå målen 
i skolan. Det finns andra kunskaper och normsystem som råder utanför och 
över skolan. Dessa har lite att göra med kultur och familjemönster samt tra-
ditioner och mer med samhällsstrukturer, socialpolitiska normsystem, eta-
blerade begrepp och konstruktioner av lärarroller att göra. Vem har tolk-
ningsföreträde att avgöra vad som är bra eller rätt kunskap? Vem avgör vad 
som är bra eller rätt i lärandet? Vi måste lära oss lyssna in och ta hänsyn till 
vad eleverna har med sig och vad denna kunskap innebär för eleverna i 
praktiken. Vi kan inte ”ta över elevernas själar” som Tomas Popkewitz ut-
trycker det. I sin bok ”Struggling for the soul” beskriver han hur ett arbete 
för att hjälpa svagpresterande elever, utifrån goda intentioner lades upp 

                                              
123 Egidius H s 541 (2002).   
124 Alvesson, M. och Sköldberg, K. s. 45 (1994).   
125 Popkewitz, T. (1998). En kort sammanfattning och presentation av boken finns även 
på svenska av professor Kenneth Hultqvist i Pedagogiska magasinet nr 1 2002.  
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genomfördes och misslyckades. Vi kan ställa oss frågan vad som behövs för 
att göra ett gott pedagogiskt arbete? En stor och svår fråga och inte några 
enkla svar. Modeller i mindre skala, fler alternativ av möjliga vägar att gå?     

Som konstaterats saknades vid tidpunkten för start av utvecklingsarbetet 
och datainsamling forskning som gav goda exempel på hur specialpedago-
gisk verksamhet kan organiseras. Forskning som beskriver specialpedago-
giken ur ett bottom up perspektiv, där arbetet, verksamheten beskrivs inifrån 
där de som själva är berörda fått tillfälle att vara med och forma och beskri-
va sitt arbete. Vad som saknas är ett forskningsarbete som lyfter fram och 
synliggör den specialpedagogiska didaktikens möjligheter och begräns-
ningar.  

 

Vad är lek? 

Hur utvecklar barn sina tankar till inre föreställningar? Kan vi genom att 
se på barnens lekar och lyssna på deras utsagor uppfatta spår av de inre bil-
derna? Kan vi genom att gå in i kommunikation med barnet förstå barnets 
inre bildbyggande? Vi kan inte se barnets inre bilder men vi kan se spåren 
efter dem genom att följa deras lekar och lyssna till vad som uttrycks i le-
ken. Skapas i leken ett utrymme för inre bildbyggande? Det var en av de 
frågor som jag tillsammans med min studiekamrat ställde när vi under bör-
jan av 1990- talet påbörjade vår utbildning till specialpedagoger. Vi var ny-
fikna på hur barn lär?   

Först måste vi försöka klargöra vad lek är? Vad är lekens fria väsen? 
Vad är skillnaden mellan lek och spel? Vi kan hos olika författare finna 
tankar om lek och vad fenomenet lek står för. Lek förekommer och finns 
med oss under hela livet. Den äkta leken bygger på att vi kan fjärma oss 
från den närvarande realiteten och i tanken vara någon eller något på låt-
sas enligt, Olofsson, en av våra främsta lekforskare.126 Hon tar även upp 
vikten av att klara att arbeta i en dubbelroll, att som forskare leva sig in i 
och samtidigt se på leken med en deltagande observatörs medvetenhet, inta 
ett slags utifrån perspektiv.  

Med hjälp av material som får föreställa eller symbolisera något annat 
stödjer vi våra egna inre föreställningar. I lekmiljön skapar vi på låtsas ett 
rum i rummet, en värld i världen som motsvarar våra önskningar och tan-
kar, där händelseförlopp utspelar sig och framträder i scenerier. Att leka 
handlar om att kunna modellera fram reproduktioner av upplevelser och 
erfarenheter. När man i olika former av lek blir skicklig kan man berika 
                                              
126 Olofsson B. (1991). Varför leker inte barnen? Forskaren har studerat barns lek ute i 
förskolor. Efter en genomgång av forskning om lek se Lek är livet (1987).     
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innehållet i leken och nyskapa. Det handlar också om att kunna se sig själv 
i förhållande till andra och andras tankar, känslor och problemlösningar. 
Att gå mellan olika roller och behärska olika nyanser i roll och rolltolkning-
ar kräver uthållighet och koncentration inom lekutrymmet. När min dotter 
Emelie, tre år gammal, leker Nalle Puh efter teaterbesök provar hon flera 
olika roller med intonation och gestaltning. Hon växlar mellan att använda 
olika kroppshållning, gester och röst. En som är lekskicklig kan utnyttja 
olika perspektiv och rolltolkningar med skiftande svårighetsgrad samtidigt.  

Vad är det då för skillnad på lek och spel? Leken utvecklas i det oändli-
ga, medan spelet tar slut. Lekens natur är i sig själv en öppen handling, där 
det aldrig går att avsluta lekens innehåll och säga nu är det klart, avslutat. 
Även om vi med ord kan uttrycka att nu slutar vi, står det endast för, att det 
handlar om en tillfällig paus, vid annat tillfälle tas delar av innehållet upp 
för ny bearbetning. Leken som fenomen är i sig själv en formativ process 
som fortgår i det oändliga. Den formativa processen tar sig olika uttryck. 
Hos det lilla barnet sker leken på en relativt omedveten nivå. Ju äldre barnet 
blir desto mer framträder leken som medveten. Man får inte en större frihet 
som man skulle kunna tro utan den blir formad och begränsad, värderingar 
kommer in. Leken formas av eftertänksamhet och blir formfast, dvs. leken 
blir styrd av medvetna avsikter och tar upp och följer på förhand uppdrag-
na handlingsstrategier. Som vuxen är det enligt min erfarenhet svårt att 
leka utan att spela teater. Vi vuxna försöker men det är svårt då vi många 
gånger hämmas av uttalade och outtalade regler. Vi vet inte om det blir an-
nat än att vi leker att vi leker.127  

I Nalle Puh leken försöker jag vara med min dotter men det är svårt att i 
tankarna vara helt fri. Jag och Emelie misstolkar varandra, och när Emelie 
ändrar på perspektiv och sammanhang hänger jag inte med. Emelie uppfat-
tar detta, hon förstår att jag inte förstår, hon försöker då upprepa och förkla-
ra för mig. Men jag klarar ändå inte att förstå. Till slut gör Emelie en kom-
promiss så att leken kan fortsätta. Det handlar om vad Vygotsky säger om 
skillnaden mellan barns och den vuxnes förhållande till innehållet i leken.128 
Barnen styrs av innehållet i leken där reglerna är dolda medan den vuxne 
håller sig mer till reglerna om vad och hur samspelet ska genomföras och 
tappar därmed kanske lite av innehållet. 

Vilka är då grundförutsättningarna för att lek ska kunna framträda? Bar-
net måste känna trygghet och få tillåtelse att skapa en lekmiljö, dvs. ett rum 
i rummet. Lekens kraft är i sig stark och kan trollbinda barnet, men den är 

                                              
127 Piaget har tagit upp detta om att vuxnas lek avtar. Jag ser det som att vuxnas lek tar 
sig andra uttryck och former. 
128 Vygotsky Lev S. (1981). Psykologi och dialektik.  
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ändå ömtålig och känslig för påverkan utifrån. Den som inte kan avläsa el-
ler saknar intresse för barnets skapande i leken stör den lätt. Att någon flyt-
tar lekmaterial eller gör uttalanden som inte ackompanjerar barnets syften 
löser lätt upp barnets låtsasvärld och leken avstannar eller tvingas att ta sig 
nya riktningar och former. I förskolan försöker Johan tre år att bygga upp 
en lek. Han bygger en koja. Han förklarar för kamraterna. Han klargör rol-
ler och vad olika material får för symbolisk betydelse och funktion, så vill 
han att leken skall komma igång. De andra kamraterna vill inte vara med 
och de har inte heller intresse eller förmåga att kliva in i ”hans lekutrym-
me”. Barnens tankevärldar kan inte mötas och en lek kan inte ta form.  

I analys av våra observationer kunde vi urskilja att barnen på 3-3,5 år 
kunde laborera med minst åtta olika symboliska föreställningsnivåer eller 
gestaltningsformer. De klarade att symboliskt föreställa sig att en pall var 
ett hål, ett ljus en morot eller med en gest forma en låtsastårta. Färg, form, 
doft gav barnet stöd i associationen till metafor och föreställning. Barnet 
kunde genom att laborera med röst, ord, gester och kroppshållning skapa 
allt som behövdes för att leda leken och innehållet framåt (se figur 2). Figur 
2 visar de åtta symboliska nivåerna vi kunde urskilja. Vi håller det för tro-
ligt att barnen klarar fler nivåer men vi klarade inte att beskriva fler, det 
blev för komplicerat. Figur 2 visar spannet av symboliska nivåer från att 
barnet imiterar andras göranden till att det själv skapar och använder sig av 
inre bilder, där endast enstaka stödord bär tankar. Barnen vi studerat kunde 
vid tre års ålder flexibelt i förhållande till vad de var i behov av att uttrycka 
och förmedla använda de symboliska nivåerna. I leken gav de uttryck sym-
boliskt för vad de önskade skapa. 

                                                                Tanke med enstaka stödord 
                                                      Enbart språk som stöd för tanke, inre bild 
                                            Språk som stöd för handling och material  
                                    Material får symbolisera något annat 
                            Handling med stöd av gester och rörelser 
                     Handling utan stöd av material       
             Handling med stöd av material 
      Material styr handling 
 

Figur 2. v Walden och Wetso, (1995). Åtta olika symboliska nivåer som Johan och 
Emelie 3 år visade prov på att behärska i lek 
 
Barnet har förmåga att hålla leken vid liv. Ett föremål som fick föreställa 
något annat hade en central betydelse. Vi ser att material har en pedagogisk 
funktion. Stundtals höll barnet ett föremål i handen under beskrivande och 
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gestaltning av leken liksom för att orka hålla den röda berättartråden och 
tankekraften samlad och levande igenom lekprocessen. 

I leken kan barnet prova roller och genom en successiv rollidentifikation 
och ett perspektivövertagande utveckla sin inlevelseförmåga och förmåga 
att uppfatta andra, att bli i ”någon annans kläder”. Det sker i en känslo- och 
tankemässig identifikation men också i en upplevelsemiljö som kan utgöra 
en bas för referenser till vidare tolkningsinlevelse. Buber uttrycker det ”så 
låt mig låtsas vara, till dess jag blir” dvs. den egna erfarenheten är helt av-
görande för vilken insikt den kan ge.129 En människas erfarenhet kan aldrig 
helt övertas av en annan. Men ett barn kan leka/spela sig själv under en lek. 
Barnet bygger upp en bild av sig själv i förhållande till sin omgivning och 
en bild av andra i förhållande till sig själv genom att ständigt gå i och ur 
olika roller och relationer. 130 Pojken Johan leker att hans nalle får åka mo-
torcykel. Johan låter i leken nallen få spela Johan. Den får sitta i bälte och 
åka med pappa på motorcykeln så som Johan själv fått göra. Nu övertar 
Johan rollen av att i stället vara pappan som kör motorcykeln och tar ansvar 
för säkerhet och att köra motorcykeln till en verkstad. I leken komparerar 
barnet sig själv till tankemässig tillväxt genom att jämföra sina erfarenheter 
och pröva en vuxens handlande i sitt berättande. Barnet laborerar med tan-
keoperationer, han återger kombinationer av inre föreställningar. Det inre 
biblioteket bestående av lagrade erfarenheter och upplevelser växer i inne-
håll och betydelse. Kombinationerna blir möjliga i det oändliga. Minnen 
blir tillgängliga genom associationer i mindre betydelsebärande enheter. 
Olika upplevelser av trasig motorcykel, uppgörelse om att använda bilbälte, 
misslyckade hopp över diken och lyckan över att få ta en åktur med motor-
cykeln blandas. Han överför till en egen berättelse händelserna där hans 
cykel och nallen är medlekande, ställföreträdande Johan får åka med. Han 
berättar om nallens tur på motorcykeln som en saga via telefonsamtal till 
farmor. 

Ofta laborerar barnen med betydelser av ord. I en lek där Emelie reser 
genom Europa med sin familj hörs det hur hon associerar ordet Sara till två 
helt olika sammanhang. Kusinen Sara som hon har träffat, den resa som 
ligger bakom och inspirerat till reseleken och tant Sara som hon mött i sa-
gan om Lady och Lufsen. Kusinen Sara, en ung trevlig flicka att möta och 
tant Sara en gammal argsint dam, båda med samma namn. Emelie jämför 
utifrån sin verklighet, med den andra från sagan, hon blandar. Det bildar ett 
nätverk av associationsbanor. Ingivelse och intryck från våra sinnen bearbe-
tas när ingivelse och möjlighet ges under leken. Härigenom sker en utveck-
                                              
129 Buber M. (1990) s 36. Det mellanmänskliga.  
130 Jämför mot Mead G-H. I and Me processen se Del 2. 
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ling av vår personlighet, till en människa med förmåga att planera och med 
egen vilja styra sitt liv.  

 
Det friska barnets lek till exempel kännetecknas också av ett möte, och vi 
vet att den utgör en av de viktigaste prototyperna för kreativiteten i vuxen 
ålder. Det avgörande är inte närvaron eller frånvaron av viljeansträngning 
utan graden av absorbering och intensitet. Det måste finnas ett slags enga-
gemang.131    

 
I leken utvecklar vi också kompetensen att bry oss om, att vara delaktiga i 
andras tankar, känslor och kunskaper. Det kan man höra i observationen 
”Apan”, där Emelie på telefon uppmanar mamma, som är ensam, att trösta 
sig med mjukisdjuret apan som finns där mamma är. En viktig del av leken 
handlar om turtagandet, tilliten att möta en annan människas ord, tankar och 
handlingar och att reflektera över dem.132 I leken öppnar man sina sinnen 
för att motta och reagera på budskap och signaler under förtrolighet och att 
med respekt bygga framkomliga vägar tillsammans. 133 Vi kan hos olika 
forskare finna olika benämningar och beskrivningar på det utrymme som 
uppstod mellan vuxen och barn under dialoger och lek i observationerna. 
På liknande sätt framträdde mellan oss vuxna, under våra samtal, vid bear-
betning och analys av material ett mellanområde. Molander kallar detta 
mellanrum för ett ”spänningsfält”. Ett spänningsfält som måste hållas le-
vande genom att båda parter som ingår i en öppen livgivande dialog deltar 
på samma villkor.134 I det mellanrum som uppstår mellan två som leker el-
ler samtalar uppstår ”det potentiella rummet”, ett rum för skapande verk-
samhet enligt Winnicott. Winnicott beskriver hur han själv genom att stude-
ra dialoger mellan mor och barn på nära håll kunde uppfatta bristande ba-
lans i deras inbördes dialogrelation.135 Ofta var det så att mamman hade 
tagit över barnets initiativ och att barnet inte själv fick tillfälle att undersö-
ka, prova, söka sig fram till nya insikter och kunskaper. Något tillfälle för 
barnet att reagera och reflektera över handlingar och skeenden fanns inte 
då modern allt för snabbt tog över, handlade eller föregrep barnets initiativ. 
Barnet reagerade då med regression på olika sätt eller med att ett falskt själv 
utvecklades, på grund av att barnet i allt för hög grad fått anpassa sig till 
omgivningens förväntningar och krav. Barnets bild av sig själv och sitt för-
hållande till omgivningen resulterade i en feltolkning och en för stor an-
                                              
131 May R. (1994). s 37. Modet att skapa. 
132 Buber M. (1990) och Olofsson (1987). 
133 Molander B. (1993). Dialogen som verktyg. Nilsson B. och Waldemarsson A – K. 
(1990). Kommunikation.  
134 Molander B. (1993).  
135 Winnicott Donald W. (1981). Lek och verklighet. (1983). Den skapande impulsen. 
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passning till omgivningen. Winnicott menar att barnet utvecklar det poten-
tiella rummet i ett förhållande där jämvikt råder mellan barnet och mo-
dern.136 

Buber talar också om att det är vid den som han kallar ”dynamiska mitt-
punkten”, när balansen är god, som utveckling sker i en dialog. Under rese-
leken mellan mig och Emelie eller Emelie och storasyster ger och tar de 
lekande av varandras förslag och förklaringar. De turas om att lyssna och ge 
förslag på lösningar så att leken kan ledas vidare och utvecklas i någorlunda 
samförstånd. Efter en gemensam upplevelse av att resa långt och övernatta i 
olika miljöer kan de återuppliva resan i lekform. Tillsammans skapar de 
handling och innehåll som representerar betydelsebärande delar av upp-
levelsen. Emelie provar att laborera med att vara storasyster, mamma och 
att vara sig själv. Dockan får ibland rollen att fungera som ”stand in” för 
henne själv och hon övertar då rollen som mamma eller storasyster med allt 
vad det innebär av ansvar och omhändertagande för mat och bestyr med 
packning och betalning av hotellrum med olika valutor. 

Vygotsky säger, att i leken kan barnet skapa över sin egen nivå. Barnet 
bygger sin egen potentiella utvecklingszon.137 Den potentiella zonen in-
rymmer en möjlighet för barnet. Det ligger strax utanför det barnet redan 
behärskar och inom vad som är det område som är mest tillgängligt för bar-
net att utveckla med stöd av vuxna. Leken är den aktivitet som stärker 
barnet att ta vara på den möjlighet barnet har att växa. Leken utmanar 
mentalt och socialt barnet till att utveckla sin kapacitet. Han säger, att bar-
nen i leken utvecklas och lever i en rymd där de är ett huvud högre än sig 
själva. De psykiska resurserna stimuleras under inflytande av lekfullt utbyte 
i samverkan med andra. I varje tid och relation har människan och tingen ett 
förhållande som är unikt. Barnet föds i en miljö och är beroende, men ut-
vecklas med den vuxnes hjälp och omsorg och får ökat herravälde över sig 
själv, sin situation och sin miljö. Pojken Johans ”Båtlekar” är ett exempel 
på detta då han använder sig av sina intryck och upplevelser från familjen 
och miljön i skärgården. När Johan går in i rollen som kapten tar han ansvar 
för båten och dess passagerare. Det kräver inlevelseförmåga och koncentra-
tion. Hans miljö vid havet och fars och farfars roller som ansvariga och 
kunniga kaptener har Johan upplevt många gånger. Nu tar han på sig rollen 
och går in i leken med hela sin kropp och själ. Han är ute på farliga vatten. 
Hans rörelser och ord visar på hans tankar över att ro det hela i land. Vi kan 
jämföra Johans framställning i leken med Vygotskys uttalande om att bar-

                                              
136 Winnicott Donald W. (1983). Den skapande impulsen 
137 Vygotsky Lev S. (1981). Psykologi och dialektik.  
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nen i leken har förmåga att visa sin utvecklingspotential. Han fungerar som 
en vuxen man med stort ansvar.138  

Bergström talar i sin bok ”Hjärnans resurser” om kreativiteten och ”möj-
ligheternas moln”.139 Det handlar om den potential vi har men inte alla 
gånger utnyttjar på grund av t.ex. dålig pedagogik eller utebliven respons 
från föräldrar eller lärare. Den riktiga kreativiteten fordrar en fri atmosfär 
utan rutiner eller restriktioner – vi kunde kanske kalla den söndagskreativi-
teten till skillnad från vardagskreativiteten! 140 Han menar att vardagskrea-
tiviteten motsvarar den förmåga vi har att kombinera gamla idéer i nya 
kombinationer. Men den för människan unika förmågan att nyskapa, sker 
på en undermedveten nivå och är i den meningen intuitiv, d.v.s. den uppstår 
på en kreativ väg. Han menar att den är oförutsägbar och inte kan härledas 
på logisk väg. I en observation ”Fågelboet” leker Emelie och jag tillsam-
mans hemma vid köksbordet. Hon formar lera och för en dialog över vad 
som växer fram under det att samtalet pågår. Först formar hon kläder till 
dockan, en gubbe, en säng osv., materialet har styrt innehållet i leken. 
Temat har växlat. Så kommer en hel saga som visar upp hennes kreativitet. 
Modellera i olika färger formas till och används för olika funktioner och 
representerar skilda roller under berättandet. Under samtalet var mamma 
helt säker på vad som skulle komma. Efter att Emelie tydligt hade återgett 
former av ägg, funktionen att fågelmamman skulle vakta sina ägg, skulle 
det när de kläcktes komma ut en fågelunge med vingar. Men där misstog 
jag mig. Det var inte vingar som Emelie formade till även om det för mig 
såg så ut och skulle kunna vara en logisk följd i sammanhanget utifrån 
Emelies eget berättande över vad som skapades. Emelie hoppade över ett 
steg och formade ”något som skatorna inte skulle kunna ta” enligt hennes 
egna ord. Vips var fågelungen inte där. Hon ville inte utsätta fågelungen för 
en sådan fara om vi tolkar henne rätt. Hon kunde förändra handlingen för 
att undvika fara. Tanken styr handlingen, då kan barnet hoppa över eller 
undvika fara. Barnet har byggt upp handlingsalternativ och kan tryggt styra 
handlingen. Barent förfogar över en repertoar av valmöjligheter vilket Da-
masio beskriver i sin forskning.  

Om vi lyfter fram dialogens turtagande kan vi i ännu en lek Doktorsle-
karna följa hur Emelie växlar roller som doktor och patient. Under en tim-
mes tid då leken pågår hittar hon på nya fantasirika namn som Bullibej och 
Blomhage. Hennes språkkreativitet kan vi även följa i hennes försök att 
komma underfund med begreppen vax i örat och vaccination. Vax och den 

                                              
138 Vygostsky Lev S. (1981). 
139 Bergström M. (1990). Hjärnans resurser.   
140 Bergström M. (1990). s 59. 
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första delen av ordet vaccination låter lika men betyder olika saker. De kan 
i båda betydelserna ha att göra med ett läkarbesök. Emelie funderar om man 
kan ha vaccination i örat. Under dialogen i leken bollar Emelie betydelsen 
av vax, hon blandar ihop ordet vax i örat och ordet vaccination som står för 
en funktion, en behandling, att få en spruta och så skapar hon en sjukdom. 
Nallen som är patient har vaxination. Jag korrigerar inte hennes slutsats 
utan låter henne själv bearbeta betydelsen. Senare under lek med storasyster 
har Emelie nog kommit sanningen lite närmare. Hon kommenterar lite sena-
re när hunden är patient i leken att han nog har vaccination i örat, dvs. vax i 
örat.    

Både Winnicott och Molander betonar dialogens kraft som kan användas 
som ett verktyg för att utveckla idéer, insikter och kunskaper. Winnicott 
talar om och ger exempel på att förhållandet under dialogen kan ha en tera-
peutisk läkande kraft om balansen mellan de båda samspelande upprätt-
hålls.141 Molander talar om att i en öppen livgivande dialog är det ett ömse-
sidigt givande och tagande.142 Där sker ett utbyte av tankar och insikter. De 
som för dialogen söker inte en sanning utan olika möjligheter för att föra 
dialogen, innehållet och tankarna vidare. 

Den ungerske forskaren Mihály Csikszentmihályi skriver om att skapa 
”flow” dvs. flyt i livet; genom att vi är fria och öppna för lösningar och 
möjligheter under betingelser som kommer till oss. Det är vi själva som 
skapar flödet genom att vara öppna och positiva, söka flyt i tillvaron. Om vi 
bromsar eller inte tar till vara möjligheterna uppstår de inte. Att leva i 
”flow” är att leva mellan möjlighet och verklighet. Han uttrycker att ”alla 
barn handlar spontant och otvunget och med total hängivenhet innan själv-
medvetandet börjar blanda sig i leken” 143. Kan alltså självmedvetandet 
bromsa barnets fria handlande, lekande? Om så är fallet hur skapa bättre 
förutsättningar för barnet att komma i flow? Vuxna bör vara nära och skapa 
förutsättningar i miljön utifrån en pedagogisk, social och psykologisk kun-
skap och visa vägen för barnet.  

För att utveckla symboliseringsförmågan måste barnet ha tillgång till 
ett relationsspel där sändare och mottagare påverkar varandra i ett växel-
spel. Berg beskriver att barnet genom att gå in i olika roller kan bilda sig en 
uppfattning om sig själv och sig själv i förhållande till andra.144 Det ger 
barnet en möjlighet att skaffa sig en inre bild av sig själv och sitt handlande 
i ett ”I and Me” perspektiv. Individen och den andre utvecklar ett mellan-

                                              
141 Winnicott Donald W. (1993).  
142 Molander B. (1993).  
143 Csikszentmihály M. ((1992). Flow  
144 Berg L-E (1992). Den lekande människan. 
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liggande fält, vad han kallar den tredje faktorn. Barnets I-fas motsvaras av 
dess subjektiva aktivitet i nuet. Barnet förhåller sig till sig själv som passivt 
objekt under Me-fasen. Barnet riktar, för ögonblicket, sin uppmärksamhet 
mot nyss förfluten tid, ”som om jag ser mig själv agera mot omgivningen”. 
Barnet pendlar mellan inre reflektion och yttre närvaro i nuet och utvecklar 
så småningom en förmåga att föra en inre dialog över sig själv och andra. 
Vi kan som tidigare nämnts se i reselekarna hur Emelie försöker få perspek-
tiv på sig själv genom att byta roll med storasyster och dockan. Vi kan se 
hur hon tar initiativ och låter dockan gestalta henne själv. Hon tar själv över 
rollen som storasyster och storasyster får gå in i rollen som mamma. Den 
egna lillasysterrollen var i grunden mer anpassad till omgivningens uppfatt-
ning om det lilla barnets begränsade ork och anpassningsförmåga. Det in-
nebär att hon inte skulle orka delta i frukost på restaurangen med andra 
människor i olika miljöer. Som storasyster får och förväntas man delta, vil-
ket innebär en större anpassning till ett vuxenbeteende. Här visar Emelie 
symboliskt i sitt handlande hur hon kliver ur sin roll och kan leva i en 
annan roll och ändå ha kvar sin egen roll närvarande i form och gestalt-
ning av dockan som ligger i sängen och väntar på de andra. Hon prövar i 
leken att klara ett framtida scenario. 

 En aspekt på verksamma komponenter för utbyte och dialog under in-
teraktion eller lek Stern upp.145 Han talar om att under en kommunikation 
växlar de samspelande signaler och respons med varandra. Om barnet under 
kommunikation gör en gest i riktning mot den andre svarar denne med nå-
gon form av egen aktivitet som respons på handlingen eller signalen. Kan-
ske ett ögonkast eller en nick. Små subtila signaler bollas mellan de sam-
spelande. Stern benämner detta utbyte av respons för tvärkorsmodalitet. 
Korsmodalitet syftar på att de samspelande växlar signaler mellan sig men 
byter form för hur signalen gestaltas utifrån vad som kan vara fruktbart att 
använda. Jag tror att detta sker på ett omedvetet plan dvs. barnet tänker inte 
nu skall jag svara på hans gest med en blink. Barnet bygger upp förmåga till 
att hantera och aktivt använda sig av detta responssystem under samspel 
och lek. Detta förutsätter att den lekande själv har tillgång till kompetens 
som kan stimulera till att tillägna sig utbytessystemet på ett kreativt sätt. 
Systemet att utbyta signaler utvecklas och byggs upp under samspel med 
andra. Det kan utvecklas till att bli en hel repertoar av signaler som kan  
användas för att svara på signaler från den andre i kommunikation och un-
der lek. Repertoaren utgör förutsättning för fortsatt dialog och aktiva hand-
lingar. Den bygger inte på att svara lika för lika, gest mot gest eller ljud mot 

                                              
145 Stern D. (1991). Spädbarnets interpersonella värld.   
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ljud utan att växla form för respons. Grad av intensitet och betoning i sva-
ren kan kopplas till en känsla av övergivenhet eller intrång om de blir en för 
svag eller stark respons. Det handlar om att bygga upp och utveckla en för-
måga till intoning, avläsning, anpassning och känsla för den andre och 
kommunikationsprocessen. Det handlar om att i mötet ta vara på ögon-
blicket och göra detta med hänsyn till dåtid, det som varit och samtidigt 
behärska förmågan att bädda för ett framtidsperspektiv. Det kan bli det som 
skall vidareutvecklas i nästa fas i kommunikationen. Stern påtalar att det är 
betoningen och intensiteten i svaren som accentuerar graden i svaren eller 
stimuleringen. Det kanske handlar om att locka fram en respons hos den 
andre eller att väcka den andres intresse för samspel och lek och med känsla 
subtilt finnas närvarande.146 Han tar upp vikten av att skapa kontext för des-
sa ögonblick. Molander tar upp utbyte och samspel under dialog och påtalar 
att det förutsätter ett aktivt intresse, vi skulle kanske kunna säga vilja att 
föra samtalet eller dialogen vidare.147 Här kan vi dra en parallell till leken 
och utbytet mellan barn – barn som leker eller barn – vuxen som leker. Jag 
skulle kunna tänka mig att samspelet förutsätter att åtminstone den ena par-
ten har utvecklat en rikare eller mer avancerad förmåga och vilja att upp-
mana eller påkalla uppmärksamhet och locka fram den andres respons. Här 
kommer vi närmare resonemanget om hur barnets lärande kan utvecklas 
genom stimulans och vägledning av någon mer kunnig vuxen eller annat 
barn. Det som Vygotsky menar kan utnyttjas för lärande, den möjliga po-
tentiella utvecklingszonen.  

Elkonin anser att rollek är ursprungligen social och konsekvent social 
vad beträffar innehåll. Leken hjälper barnet att tolka och transformera 
betydelser mellan olika ting och användningsområden i mötet med hand-
lande i olika situationer. Han beskriver tre dominerande verksamheter som 
barnet skall beröras av och som påverkar barnets lärande och utveckling. 
De är Role playing, Activity of formal learning och Distinguishing. 148 De 
tre aktiviteterna avlöser varandra och överlappar i viss mån varandra under 
olika perioder i barnets utveckling. Role playing förknippas med förskole-
perioden, Activity of formal learning till perioden för skolstart och några år 
framöver och Distinguishing med puberteten, då barnet skall ha börjat ska-
pa sig sin egen framtoning och då barnet skall dra nytta av upptäckten om 
sina egna tillgångar för lärande, se figur 3. 

                                              
146 Sten D. (2004 sv 2005). Ögonblickets psykologi. Stockholm: Bokförlaget Natur och 
Kultur 
147 Molander B. (1993). Kunskap i handling. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 
148 Elkonin. D. (1971). Toward the problem of Stages in the Mental Development of 
Children  
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                                          Roleplaying      Activity of formal    Distinguishing 
                                                                           learning  

       world of things and  
       world of people 
 
                                         Förskoleåldern      Skolstart              Puberteten 

Figur 3. Min tolkning av Elkonins beskrivning av tre dominerande verksamheter 
(1971) 

 
Elkonin pekar på att aktivitet så som lek med objekt, som ligger i linje med 
Piagets teorier och lek med människor, som ligger närmare Vygotskys teo-
rier inte skall ses som två olika parallella processer. Han talar om att en 
”world of things” och en ”world of people” under rollek bör sammansmälta 
till en för barnet begriplig aktivitet för att tolkning av vardagsrealitet skall 
kunna vara möjlig. Processen att stödja barnet i en sådan aktivitet vilar på 
den vuxnes kunskap och erfarenhet. Den vuxne kan i samspel, rollek ge 
barnet ett innehåll och en begreppsapparat som är applicerbar och använd-
bar i tolkning av upplevelser som barnet möter och upplever i sina vardags-
kontextuella situationer. Lek med en värld av människor, i form av figurer 
och roller utgör förutsättning för hantering av andra objekt och för att 
skapa förståelse för hur olika föremål, ord, avsikter och handlingar fyller 
olika funktioner i leken och livet. Barnet kan se, höra, uppleva språk och 
bearbeta olika handlingar och aktiviteter och därigenom få förståelse för hur 
olika faktorer kan samverka i riktning mot ett mål. Det symboliska tänkan-
det utvecklas under denna samverkansprocess. Genom att barnet hanterar 
olika objekt under samspel med vuxen kan en transformation av betydelse 
av objektet övergå till en ny.  

 
Vilken social betydelse har de handlingar som visar sig i leken för barnet 
och den vuxne? Varför visar sig dessa handlingar? Vilka motiv ligger bak-
om? Detta är några frågor vi bör ställa oss enligt Elkonin,  

 
It is only when an object action becomes incorporated into a system of hu-
man relations that we can discover its true social meaning, its purposeful-
ness as regards other people. This sort of incorporation also takes place in 
the play. Role-playing is most fundamental, meanings of human activity. On 
this basis the child begins to strive for socially meaningful and socially 
valuable activity, and in so doing demonstrates the key factor in readiness 
for school. This is chief significance of play for mental development; it is its 
dominant function.149 

                                              
149 Elkonin D. (1971). del IV, 3 stycket 
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Barnets möte med skolans värld splittrar barnets tankar och lärande. I 
(för)skolan finns inte denna form av samordning mellan de två lärande 
funktionerna integrerade. Barnets sociala liv och lärandet, förståelsen blir 
separerad från handlingar. Lek med objekt och lek med en värld av män-
niskor i rollek för bearbetning av intryck och objekt som har ett symbo-
liskt värde relaterat till vardagen finns inte med i (för)skolans planerade 
aktiviteter. De förekommer fragmentariskt eller då barnen själva har förmå-
ga att skapa lekhandlingar och lekmiljöer.  

Sammanfattande reflektion över lekens funktion 
Tidigare har jag tillsammans med min kollega valt att studera leken därför 
att vi såg leken som ett forum där vi kunde se närmare på barnens naturliga 
framställningar utan att störa dem. Vi kunde studera hur barnen återkallar 
minnen, inre bilder av olika upplevelser för bearbetning. Vi kan inte se de 
inre bilderna men genom att följa och delta i barnens fria agerande under 
leken är det möjligt att få tillträde till deras återgivande av inre bilder, före-
ställningar och associationsbanor i yttre språk och handlingar. 

Jag har lyft fram olika forskares benämningar och syn på tankar om det 
mellanområde som möjliggör utbyte av skapande av nya inre föreställning-
ar. Sociologer, pedagoger, psykologer och psykoanalytiker beskriver på 
olika sätt hur detta potentiella mellanområde byggs upp och utgör förutsätt-
ning för ett komplicerat utväxlande av inre och yttre referenser. Under det 
yttre dynamiska samspelet sker en inre reflektion hos individen över eget 
handlande i förhållande till andra och sig själv. Det sker både hos barnet 
och den vuxne under relationsleken. I kapitlet har jag hänvisat till mina ti-
digare datainsamlingar och analyser av observationer. Dessa utgör för mig 
en erfarenhet inom området att se på barns lek och lärande som jag behöver 
för att gå vidare med analys av avhandlingsmaterialet. Vi antar att den se-
kundära lagringen av känslor är så viktig för människans utveckling som 
det framställs i forskningen av t. ex. Damasio. Förmåga till inre bildbyg-
gande och tolkning av hur man kan hantera situationer är avhängigt erfa-
renheter att tidigare ha mött en liknande situation. Om upplevelser lagras 
som markörer färgade av emotion som tolkas till känsla och upplevelse hos 
individen, vilket i sin tur påverkar vidare handlande och tolkning, bör vi 
kanske mer medvetet arbeta för att stärka barnet i utvecklandet av denna 
funktion och skapa aktiviteter för lekfullt lärande. Ett större beaktande av 
och medvetandegörande om vad intoningsförmåga kan innebära i pedago-
giska aktiviteter behöver lyftas fram och utvecklas i ett pedagogiskt arbete. 
Att medvetet stimulera rollek och att låta barnet laborera med föremål sym-
boliskt gynnar tänkande och transformationer. Rollekens möjligheter borde 
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medvetet tas tillvara i pedagogisk planering och i scensättning av aktivite-
ter. 

Leken - ett medel för att stärka barnet   

Inledningsvis vill jag klargöra några begrepp som kan förväxlas. Vad är det 
för skillnad på det jag vill benämna lekprocess i förhållande till två etable-
rade begrepp som lekterapi eller lekarbete. Om jag försöker mig på att 
beskriva vad som är kännetecknande för de andra begreppen blir det kanske 
klarare vad som särskiljer det jag kallar lekprocess. Med stöd av verksam-
hetsteorin kan en enklare jämförelse göras. Vilka behov ligger bakom moti-
vet för utformning av aktiviteten och vilket mål syftar handlingarna i aktivi-
teten till att realisera? 

Lekterapi och lekarbete skillnader och likheter? 
Om vi först ser på lekterapi? En arbetsmetod som är vanligt förekommande 
inom barnpsykiatrin. Psykoterapi har sedan 1920-30 talet utvecklats som 
behandlingsform för barn med psykiska störningar. Under första halvan av 
1900 – talet var London centrum för studiet och utvecklingen av metoder 
för att stärka barn som kom från ”känslomässigt svaga” och ”kulturfattiga 
miljöer”.150 Det ansågs då vara två faktorer som bidrog till barns ohälsa och 
ett långsamt lärande. Under 30- talet startade flera kliniker som syftade till 
att bedriva verksamhet utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv med fokus på 
barnens hälsa. Ett namn som förknippas med denna framväxande verksam-
het är i första hand den tyska psykoanalytikern Melanie Klein. Hon utarbe-
tade teorier om barnets tänkande. Hennes arbete gav upphov till utvecklan-
de av vad som kommit att benämnas ’objektrelationsteorin’. Sigmund Freud 
och hans dotter Anna Freud anslöt sig men utvecklade något senare en an-
nan gren som vilar på teori om ’jagpsykologi’. En tredje aktiv psykoanaly-
tiker vid denna tid var den polsk-engelska läraren Margaret Lowenfelt. Hon 
utvecklade olika metoder för att både stimulera och testa barns förmåga. 
Det kunde handla om att se hur barnen byggde med hjälp av mosaikklossar 
och hur de genom att visualisera löste ”inre” spänningar. Hennes arbete 
ledde till att Institute of Child Psykology instiftades i London. Hon var den 
som lanserade ”världsbyggartestet”. Det var ett test som utgick ifrån att 
barnet presenterades för leksaker i en sandlåda. Utifrån detta material fick 
barnet bygga sin värld. Teorin och materialet kom att bli det som senare 
använts flitigt vid barnpsykiatriskt arbete i Sverige. Ericastiftelsen i Stock-
holm har spelat en central roll för detta arbetes framväxt och än idag fortgår 
                                              
150 Egidius Henry (2002). PSYKOLOGI LEXIKON. Sammandrag från faktainformation 
om lek, lekterapi, barnpsykiatrisktarbete, Erica stiftelsen och Lekteorier     
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ett väletablerat utbildnings- och behandlingsarbete som bygger på kunska-
pen från dessa grundläggande teorier.151  

Om vi ser närmare på det praktiska arbetet med lekterapin kan vi säga att 
det är vanligt att en utbildad psykolog tar ansvar för arbetet. Arbetet vilar på 
en ömsesidig överenskommelse, ett kontrakt som gjorts med föräldrarna om 
att en serie möten skall genomföras för att stärka barnet. Behandlingen kan 
erhållas endast om föräldrarna själva önskar och söker detta för sitt barn. 
Bakom ansökan ligger ofta rekommendation från t.ex. specialpedagog eller 
psykolog. Vanligt är att en kartläggning av barnets situation för lärande re-
dan har gjorts i (för)skolan. Lekterapiarbetet bygger på att det etableras en 
trygg relation mellan terapeut och barn. Syftet med lekterapin är att skapa en 
situation som kan stimulera barnet att bearbeta t.ex. oro, traumatiska upple-
velser eller någon blockering som uppstått på grund av psykisk påfrestning 
och annat som har sin bakgrund i barnets upplevelsevärld. Barnet ”går” till 
mötet med terapeuten. Mötet sker hos terapeuten på den barnpsykiatriska 
kliniken, i ett rum som är ordnat för det terapeutiska arbetet. Här finns olika 
material som kan stimulera lek och berättande. En sandlåda med figurer 
föreställande människor och djur är vanligt. Här kan finnas bilar och annat 
material för skapande, t.ex. byggmaterial.  

Terapeuten finns med barnet och upprätthåller en dialog samtidigt som 
denne gör iakttagelser. Terapeuten följer upp barnets tanketrådar och stär-
ker det barnet lyfter fram under mötet. Terapeuten förhåller sig stödjande 
och lätt uppmuntrande till barnets förehavanden. Ramar för arbetet är tydli-
ga. Rummet har för barnet en funktion, den vuxne har sin roll. Leken sker 
under en begränsad tid. Metoden fyller en viktig uppgift och goda resultat 
pekar på att den ger barnet möjlighet att sortera intryck och läka själsligt, 
något som i sin tur ger kraft över till lärande och utveckling.  

Lekterapin är kanske en del av ett mer omfattande behandlingsprogram 
som familjen erbjuds. Samtal med föräldrar eller övriga i familjen sker of-
tast parallellt under eller i anslutning till behandlingstiden. Innehållet, vad 
som framkommer under lekterapin och samtal med föräldrar är inte något 
som överförs eller förmedlas till (för)skolan. Det är något som vanligtvis 
stannar mellan terapeut och föräldrar/barn.   

Att som förälder söka professionellt stöd är inte ett okomplicerat steg att 
ta. Väntetider för att få del av lekterapi och andra stödinsatser är ofta långa. 
De psykiatriska resurserna räcker inte till för att täcka det behov och den 
efterfrågan som finns. Begreppet lekterapi används även i ett vidare sam-
manhang. Det kan då handla om det arbete som bedrivs för barn på sjukhus. 
                                              
151 Jag har själv vid några tillfällen under 1990 - talet besökt Erica stiftelsen och tagit del 
av beskrivningar av deras verksamhet samt deltagit i föreläsningar om barns lärande 
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Vid sjukdom eller under rehabilitering erbjuds barnen förutsättningar för 
lek, eller sysselsättning, stimulans och stöd för lärande och välbefinnande. 
För denna verksamhet finns särskilda resurser i form av material, lokaler 
och pedagogiskt stöd.  

Låt oss se lite närmare på vad lekarbete är? Begreppet står för ett speci-
alpedagogiskt arbetssätt eller en metod att stimulera barn i förskola och 
skola.152 Arbetsmetoden rekommenderas då barnet av olika anledningar 
uppfattas behöva uppmuntran och personligt stöd. Vanligt är att verksamma 
pedagoger med olika yrkespedagogisk utbildning har ansvar för arbetet. Det 
kan vara pedagoger som finns i barnets närmiljö eller annan person som ger 
stöd till (för)skolans verksamhet som har denna funktion. Alla pedagoger 
skall för att fungera som handledare ha genomgått utbildning i lekarbete. 
Här ingår studier av leken ur ett pedagogiskt, psykoanalytiskt och socialt 
perspektiv. De som går utbildningen läser bl.a. något om socialpsykologis-
ka teorier och då i första hand Vygotskys, Winnicotts psykoanalytiska teo-
rier om interaktion och förhållningssätt och Knutsdotter Olofssons teorier 
om lek i förskolan för att nämna några.  

I Sverige finns en förening för lekarbetspedagoger. De betecknar lekar-
bete som ett specialpedagogiskt arbetssätt. Det är nästan 30 år sedan de för-
sta lekarbetarna startade sin verksamhet. Upphovskvinna var Kerstin Gil-
debrand, verksam vid Förskoleseminariet i Umeå. Under senare delen av 
1970 - talet hölls kurser i lekarbete för intresserade lärare från förskolan och 
skolan. Det var inget lätt arbete att få resurser för verksamheten men när 
inriktningen påtalades vara av specialpedagogisk karaktär i syfte att stärka 
emotionellt störda barn gick det bättre. Söderhamn var den kommun som 
visade sig ha störst intresse för verksamheten. Här var ansvariga chefer och 
dåvarande psykolog välvilligt inställda att ge verksamheten en chans. Laila 
Lindberg var en eldsjäl som trots en inte alltför lätt start drev arbetet vidare. 
Något senare uppmärksammandes lekarbetarna av Psykologi-förbundet. 
Resonemang fördes och uppfattningar om vad aktiviteten gick ut på kunde 
klargöras. 1987 bildades Föreningen för Lekarbetspedagogik. Då fanns i 
Sverige över 300 utbildade aktiva lekarbetare.  

Enligt lekarbetarna är deltagande i lekarbete något som elevvårdsteam el-
ler arbetslag beslutar om som något som kan passa för ett barn. Därefter 
erbjuds föräldrarna ta ställning till om de önskar att barnet skall delta eller 
                                              
152 Föreningen för lekarbetare (1996). Lekarbete. Texten bygger på sammandrag från 
boken. Jag har även lyssnat till några föreläsningar och deltagit i utbildningstillfällen som 
Lekarbetsföreningen ansvarat för. Ett av dessa hölls i Haninge konferenscentrum 1998. 
En av gästföreläsarna vid detta tillfälle var barnpsykoterapeuten Irma Elwin som höll en 
föreläsning om barns lek. Irma är utbildad vid och knuten till Ericastiftelsen. Sammanta-
get har detta utbildningstillfälle bidragit till både texten om lekterapi och lekarbete.   
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ej.153 Vanligt är att skolan ger föräldrarna en allmän information om att ar-
betsmetoden finns tillgänglig och kan erbjudas för de barn som behöver det 
under någon period. Föräldrar som fått höra om metoden tar ibland själva 
initiativ till en förfrågan om möjligheten för deras barn att delta. Det sker då 
utifrån vad den pedagogiska situationen för barnet visar, dvs. något behöver 
göras för att stärka barnets förutsättningar i (för)skola.  

Tid, plats och innehåll är något som tas upp i samtal med föräldrarna och 
barnet. Spelregler klargörs för barnet. Det är inte tillåtet att söndra154 eller 
bråka under lekarbetet. En överenskommelse sker mellan föräldrar och pe-
dagoger innan arbetet startar. Uppföljningssamtal med föräldrarna sker pla-
nerat. Andra pedagoger från arbetslaget kan bjudas in till dessa samtal. Här 
kan föräldrar och pedagog tala om barnet och lekarbetet i relation till var-
dagssituationen och barnets lärande.  

För dokumentation av arbetet finns ett standardiserat protokollsunderlag 
som pedagogen fyller i efter varje möte med barnet. Tydliga instruktioner 
anger hur lekarbetaren skall förhålla sig under lektimmen med barnet. Pe-
dagogen skall förhålla sig avvaktande och får inte styra barnet eller själv ta 
initiativ till att gå in i roller under lek med barnet. Pedagogens roll under 
arbetet är att vara stödjande, uppmuntrande men i övrigt låta barnet ta initia-
tiv till sysselsättning. Pedagogen skall inte heller aktivt ställa frågor till bar-
net utan enbart bekräfta vad barnet gör. Ett undantag är om barnet själv 
uppmanar de vuxna att ta en roll. Den vuxne skall inte gå in i dialog med 
barnet. Denne skall sätta ord på vad barnet gör men inte barnets känslor, 
värderingar och tolkar inte inför barnet, vad barnet ger uttryck för i leken. 
Den vuxne visar sitt intresse men ”ligger ett halvt steg” bakom barnet och 
avvaktar dennes handlande.      

Ibland har skolområden haft resurser att inrätta ett speciellt rum för 
lekarbetet, i andra fall har lämpliga lokaler fått fungera som lekarbetsrum. 
För lekarbetet finns en standardiserad utrustning som rekommenderas. Till 
att börja med utgjordes grundmaterialet av material för skapande aktivitet. 
Detta kompletterades senare med leksaker. Dessa placeras i en hylla där 
barnet skall kunna ta för sig av material.  

Enligt lekarbetarna fungerar arbetet med barnen läkande. Föräldrar och 
pedagoger påtalar att barnen efter att de deltagit i lekarbetet under en period 
på några veckor - månader visar ett positivare förhållningssätt till lärande 

                                              
153 Detta framgår av texten i Lekarbete s 64. När man läser eller lyssnar på lekarbetare 
framträder en något öppnare hållning till hur detta förfarande går till. Föräldern tillfrågas 
och inte enbart blir informerad om att barnet skall delta i lekarbete. Föräldern är inte del-
aktig i lekens utformning och innehåll.    
154 Ett uttryck som används i boken Lekarbete.  
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och kamrater och att t.ex. rastlöshet kan reduceras. En utvärdering av lekar-
bete i Haninge kommun av Tuula Tähkäaho visar att det skulle ha behövts 
”ett större samarbete med lekarbetspedagoger – pedagoger och föräldrar för 
att understödja barnets utveckling”.155 Föräldrarna upplever att ”de behöver 
få stöd, hur de skall kunna understödja barnet i hemmiljön ”156 när barnet 
fortsätter leka hemma efter att ha deltagit i lekarbete. Hon skriver att lekar-
betet kan ”inte bli en enskild handling, utan det måste finnas ett samspel 
mellan hem, förskola – skola och lekarbetspedagoger, för att barnet skall 
utvecklas även på sikt.”157 Tähkäaho lyfter fram att: ”om inte detta samspel 
äger rum, blir lekarbete en enskild handling, som inte påverkar barnets situ-
ation.158 Pedagoger som arbetar med lekarbete pekar på att det är viktigt 
med handledning för dem under arbetet för att se om det föreligger behov 
av andra insatser för barnet. Metoden har inte intention att vara terapeutisk, 
behandlande eller diagnostiserande utan det skall i så fall andra ta hand om 
och följa upp. Innehållet i lekarbetet och metoden bör analyseras i vidare 
studier och den teoretiska förankringen behöver förstärkas enligt utvärdera-
ren. Metoden kan stödja de flesta barn för att ge dem trygghet och stabilitet. 
Metoden är hårt strukturerad och bygger på att barnet själv skall finna en 
väg i leken med stöd av en vuxen. Föräldrar uppger att barnens lekförmåga 
utvecklats och att aggressioner avtagit. Barnen visar lugn, koncentration 
och intresse för lek på ett annat sätt än tidigare. Föräldrarna har inte deltagit 
i lekarbetet, något de uppger sig sakna. De är positiva till vad lekarbetet 
gett.  
 

Vad menar jag med lekprocess? 

Det jag kallar lekprocess syftar i förta hand till att stärka barnets lärande. 
Det är en pedagogisk aktivitet som utvecklats och utformats för att stärka 
barns utforskande och upptäckande genom lek. Aktiviteten skall när den 
fungerar som bäst bidra till att stimulera barns handlande, tänkande och 
språk. Barn som leker har en till synes medfödd kraft som driver dem. Och 
leken behöver mer eller mindre stimulans för att ta fart och utvecklas som 
en kompetens hos det lilla barnet. Det finns barn som av olika anledningar 
inte leker. Det kan vara så att leken inte har kommit igång eller så att den 
utvecklas långsamt och att repertoaren av förvärvade roller och därtill hö-

                                              
155 Tähkäaho T. (2002) s 45. Utvärdering av lekarbete i Haninge kommun. Se även 
(2005) reviderad upplaga. 
156 a., a s. 45 
157 a., a s. 45 
158 a., a. s 45 
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rande gestaltning uttrycks på ett sparsamt och återhållet vis. Barnet kanske 
inte förfogar över en tillräckligt bred erfarenhet för att kunna delta i lek 
med andra.  

Lekprocessen som aktivitet bygger på att en medlekande pedagog har 
kunskaper om teorier om lek och kommunikation. Det sociala samspelet 
spelar här i ordens rätta betydelse en avgörande och central roll för hur ut-
byte mellan barnet och andra kan utvecklas. Det teoretiska resonemanget 
utgår ifrån att det är utifrån en social kompetens som barnet grundlägger, 
förvärvar och utvecklar samt finslipar sina egna förmågor till resurser för 
utveckling och fortsatt lärande. Det är här tillåtet för pedagogen att med 
milt påkallande av uppmärksamhet eller lockande stimulera barnet att svara 
på uppslag eller utspel. Den vuxne och barnet skall tillsammans utveckla 
lekens innehåll och form. Det är ett samspel där den vuxne och barnet turas 
om att bidra med utkast till möjligheter i leken. Den vuxne och barnet ger 
och tar, ord, repliker och gester byter ägare och uttrycken av känslor och 
öppna reflektioner över innehållet och nya och gamla tanketrådar vävs ihop 
till en gemensam upplevelse till innehåll och form. Den vuxne och barnet 
turas om att vara pratförare eller lyssnare. Ibland intar någon av dem rollen 
som förvaltaren. Det innebär att avvakta och kanske vänta på att tillfälle 
skall ges eller uppenbara sig till omkastningar och nya tolkningar. Mellan 
partier av sammanhängande lek behöver förtydliganden göras för att klar-
göra hur miljö skall skapas och handling ledas vidare. Då handlar det om att 
inta rollen som förpratare eller sakförtydligare. Interaktion mellan barn och 
andra vilar på och förutsätter en kompetens av flexibelt slag.  

Leken är barnets naturliga aktivitet i förskoleåldern och den utvecklas till 
att ta sig uttryck i olika former under de första skolåren och livet igenom. 
Leken är en aktivitet som stödjer barnet i utforskande, upptäckande och 
lärande. Lekprocessen skall genomföras som en aktivitet i barnets vardag. 
Goda betingelser för att leken skall kunna genomföras skapas i samråd med 
föräldrar och pedagoger. Val av lämpligt rum för lekprocessen sker i sam-
råd med berörda på arbetsplatsen. Rummet skall ge barnet en möjlighet till 
ostörd kommunikation med vuxen och gärna att samma rum återkommande 
används. För att barnet skall ha möjlighet att bygga upp en föreställning om 
att rummet förknippas med lek. Leken skall vara möjlig att genomföra i 
ordinarie verksamhet med stöd av pedagoger som barnet möter dagligen. 
Lekstunder skall schemaläggas för att skapa en kontinuitet och ge barnet 
upplevelse av att det kommer fler tillfällen. Dokumentation skall göras av 
leken. Dagboksanteckningar eller filmsekvenser kan tjäna som underlag för 
en dialog mellan föräldrar och pedagoger. Barnet förfogar över filmen om 
sig själv. Det betyder att barnet kan själv välja att se på och kommentera 
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vad som utspelar sig under leken. Filmen ger barnet möjlighet till ett per-
spektivtagande, att se sig själv i förhållande till medlekande. Leken avslutas 
efter överenskommelse mellan barnet och den vuxne. Successivt läggs ett 
större ansvar på barnet att upprätthålla leken och sörja för att goda betingel-
ser upprätthålls.  

Barnet har en påse eller liknande där leksaker förvaras. Det är tillåtet för 
barnet att ta fram påsen som innehåller olika figurer, byggbitar och t.ex. 
bilar mellan de planerade tillfällena och leka med dessa föremål eller objekt 
som aktivitetsteorin benämner dem. Material kan komma till för att 
komplettera grundutrustningen utifrån barnets specifika behov. Det handlar 
om att inför start eller under lek tillföra material som direkt kan passa bar-
nets intresse, önskan eller bakgrundupplevelser. Materialet blir ett medel för 
att skapa lekhandlingar och miljöer som barnet upplevt och skall stimulera 
barnet att ta roller som det kan identifiera sig med. Symboliskt kan vuxen 
med stöd av ändamålsenligt material tillsammans med barnet skapa yttre 
motiv, scenerier och dessa scenerier kan stimulera barnets tankeprocess och 
bidra till att inre motiv, egen drivkraft, vilja att leka vidare utvecklas. De 
yttre förutsättningarna ligger till grund för att de inre skall lockas fram och 
utvecklas (jämför med figur 1. interaktion enligt ruta 4.) Ett medvetet för-
bättringsarbete skall läggas upp. En motiverad och medveten pedagog skall 
hantera de yttre förutsättningarna i den fysiska miljön, välja rum, och tid-
punkt för arbetet. Det skall anpassas till vad som redan pågår i verksamhe-
ten och vad som kan komma att gagna barnets förutsättningar för lärande 
(jämför med Figur 2. åtta symboliska nivåer) som barnen Johan och Emelie 
tillägnat sig och klarade att hantera och variera sitt agerande i leken med.  

Målet för aktiviteten är att få barnet aktivt och deltagande i 
(för)skolans verksamhet både vad beträffar den planerade och den spon-
tana aktivitet, som bör utspela sig i lek och utbyte av erfarenhet med 
andra barn. Aktiviteten skall bidra till att ge barnet stöd att realisera det 
som styrdokumenten beskriver som mål att sträva för. Mål att sträva mot, 
fyller här en funktion, att underbygga möjligheten för barnet att så små-
ningom realisera mål att uppnå. 

En överenskommelse, plan, läggs upp i samråd mellan föräldrar och pe-
dagoger. En vuxen van att leka introducerar lekprocessen för barnet och 
den vuxne. Yrkesbefattning har liten betydelse i sammanhanget. Aktiviteten 
bygger i stället på att en vuxen med intresse, engagemang och vilja tar an-
svar för aktivitetens genomförande under en period på mellan 4 månader 
och upp till två år. Hur länge lekprocessen skall fortgå beror på barnets be-
hov, önskan och förutsättningar, hur samverkan mellan barn och vuxen ut-
vecklas och avlöper samt utifrån om överenskomna tillfällen genomförts. 
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Även andra orsaker kan påverka hur länge processen pågår, t.ex. om barnet 
flyttar kan aktiviteten avbrytas eller överföras till annan (för)skola.   

Den vuxne får både teoretisk och praktisk introduktion av t.ex. special-
pedagog med fördjupningskunskap inom området lekteorier, interaktion, 
lärande och språk samt dokumentation och uppföljning. Arbetet följs upp 
genom dokumentation och reflekterande samtal mellan t.ex. specialpedagog 
och pedagoger samt föräldrar. Alla parter samverkar och bidrar med för-
slag till teman och intresseområden, som kan vara värdefulla att lyfta 
fram i leken med barnet. Det gäller för den vuxne att försöka förstå barnet 
och att barnet kan förstå den medlekande, båda har möjlighet och förut-
sätts kunna bidra med ”input” i leken som kan stimulera språket, kom-
munikationen och kunskapsprocessen. Det är viktigt att barnet känner att 
lekstunden är något positivt och bygger på en trevlig samvaro. Successivt 
förlängs lekstunderna. Det sker vartefter barnet visar på mer uthållighet, 
koncentration och vilja att utveckla innehållet i leken. Det kan röra sig om 
mellan 5 - 10 minuter vid start för en del barn upp till 45 minuter - en tim-
me eller mer vid avslut.  

Sammanfattande reflektion 
I forskningsarbetet är jag inte i första hand ute efter att använda leken som 
ett terapeutiskt medel för att läka t.ex. traumatiska upplevelser även om jag 
naturligtvis är medveten om att leken kan användas så. Vi kan nog hålla det 
för troligt att leken fyllt en sådan funktion men att här har vi ”fått detta på 
köpet”. Leken fungerar som en läkande kraft. I jämförelse med lekterapi 
kan jag nämna några kriterier som skiljer sig åt mellan dessa två aktiviteter. 
För det första är mitt fokus ett annat. När jag försöker initiera det jag kom-
mit att kalla lekprocessen är det utifrån ett pedagogiskt perspektiv och tron 
på barnets förutsättning att med en vuxens stöd aktivera en lärandeprocess. 
Lekens kraft kan vägleda barnets lärande inför möten med olika samman-
hang som det kommer att behöva hantera i vardagen.  

För det andra skiljer sig den vuxnes roll och förhållningssätt åt i de tre 
olika aktiviteterna. I lekprocessen strävar pedagogen efter att fungera som 
medlärande under lek med barnet. Den vuxne påverkar medvetet barnet 
genom att aktivt svara på dialog och samspel. En direkt input av nya ord, 
symboliska handlingar och teman kan tillföras. För det tredje genomförs 
lekprocessen i barnets vardagsmiljö. Oftast är det för barnet en känd peda-
gog som barnet redan möter i vardagen tillsammans med de andra barnen i 
(för)skolmiljön som tar ansvar för aktiviteten. För det fjärde är aktiviteten 
inte bunden till en yrkesroll eller behörighet utan genomförs av den peda-
gog som är intresserad och har möjlighet att följa barnet under en period. 
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För det femte har barnet möjlighet att styra tid i aktiviteten och ta initiativ 
till att avsluta när det känner sig färdigt med aktiviteten. För det sjätte fyller 
materialet olika funktioner i de olika aktiviteterna lekterapi, lekarbete och 
lekprocess. I lekprocessen syftar materialet till att stödja barnets begrepps-
bildning och språkutveckling och förmåga till symboliskt tänkande. Till sist 
kan vi säga att de tre olika aktiviteterna lekterapi, lekarbete och lekprocess 
alla syftar till att stimulera barnet men de tre aktiviteterna skiljer de sig åt 
vad beträffar styrning i riktning mot mål. Aktiviteterna stimulerar barnet på 
olika sätt och målsättningen för de olika aktiviteterna är olika. I lekproces-
sen stimulerar pedagogen barnets handlande, interaktion och språkliga 
begreppsuppbyggnad i syfte att rusta barnet för aktivt deltagande i var-
dagsaktiviteter och dagsprogram. 
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Del 4. Med etiken i rekonstruktionen  
 
 

Varje människa måste finna sin egen mänskliga melodi att spela 
Alla melodier spelas inte rent, 
likväl skulle de kunna kallas mer sköna än något annat, 
tillåter du din medmänniska spela sin melodi?  
Vad hör du när du lyssnar? 
 

 
 

En historik tillbakablick 
Mitt forskningsarbete kan ta etisk avstamp i Aristoteles syn på social demo-
krati. Hos de gamla grekerna var tankarna om etiska överväganden en le-
vande och relevant fråga. Enligt Aristoteles syn bör varje människa äga rät-
ten att leva som en förmögen och fullvärdig människa. Det har mycket lite 
att göra med ägande av materiel, egendom eller ting. Aristoteles hade tankar 
om att varje människa skulle kunna förfoga över möjlighet och rätt att for-
ma ett gott liv, där mänskliga värden skulle utgöra en bas för att hantera sitt 
eget och andras liv. Några frågeställningar blir hos honom centrala: Vad 
krävs för ett gott liv för människan? Vilka funktioner är viktiga? Nussbaum 
är en modern filosof och författare som gett sig i kast med att tolka dessa 
tidiga texter. Hennes reflektioner kan hjälpa mig i mitt eget avhandlingsar-
bete: Hur möta barn i behov av särskilt stöd? 

Den aristoteliska skolningen handlade inte om att skapa människor som 
gör saker rätt utan att skapa människor som är förmögna att verka på rätt 
sätt. Det omfattar att ha utbildning och resurser för att klara detta, om de så 
skulle vilja. Människan skall erbjudas och få möjlighet att skolas i att kunna 
bedöma, reflektera och tolka behov i relation till vad som kan vara rimligt 
och gott, samt kunna tillämpa och handla därefter. Det grundkonceptet ger 
unika förutsättningar för var och en och skall tolkas utifrån vars och ens 
uppfattning om önskan och behov utan att den ene lever på den andres be-
kostnad. Individen skall ha frihet att förfoga över sin förmåga att hantera 
livet och leva gott. Det är staten eller politiken som skall skapa förutsätt-
ningar för att detta skall kunna vara möjligt. 

 
Aristoteles behandlar begären som en av de saker vi bör utforska när vi frå-
gar efter hur effektivt ett arrangemang sätter människor i stånd att leva. Men 
han betonar att vi också och med större intensitet, måste fråga vad de in-
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blandade människorna faktiskt är förmögna att göra och att bli – och, inte 
minst, att begära.159 
 

Det har inte att göra med en rationell och målinriktad strävan för jämn för-
delning av resurser, lika för alla, utan baseras på hans önskan om till var 
och en efter behov i situation och sammanhang. Inte av tillfälligt slag utan 
med inriktning på att försöka verka för bättre förutsättningar. Detta skall 
finnas med i tankar och mål för hur man lever och verkar. Det kunde kon-
kret handla om hur vi ser på att jorden skall ge alla människor mat och att 
alla skall kunna känna sig ”välkomna till bordet”. Resurserna, jorden och 
vad den ger skall fördelas och räcka till alla. Måltiderna i sig skall inte bara 
fylla magen utan även utgöra tillfällen till gemensamt utbyte mellan männi-
skor. Något som han betraktade som väl så viktigt. Att äta tillsammans 
handlade om att dela på och utbyta mänsklig gemenskap, något som borde 
vara alla förunnat. Nussbaum vill belysa Aristoteles texter utifrån jämförel-
sen med hur liberaler och utilitarister skulle kunna tolka dessa. Som Nuss-
baum ser det, kommer de olika etiska perspektiven, de tre inriktningarna de 
representerar att leda till att olika frågor formas och ställs till Aristoteles 
text. Tolkning och betoning på tolkning av texten blir olika. Vad som är av 
centralt värde i texten blir därmed även olika med återkoppling till de skif-
tande perspektiven. Först ut är Utilitaristen. Enligt Nussbaums ex. kan det 
handla om vad arbetaren tycker om sitt liv och vad han önskar.  

 
Om det är tillräckligt illa med honom kommer han att visa att han är mindre 
otillfredsställd än han borde med tanke på omständigheterna. Måhända sak-
nar han den energi och det begär som krävs för att föreställa sig ett bättre 
liv.160  
 

Han kommer därmed inte heller att vara förmögen att kräva mer materiell 
tilldelning eller bättre omfördelning av tillgängliga resurser. Liberalerna, dit 
Nussbaum räknar Rawls och Dworkings, kommer att driva frågan lite läng-
re än utilitaristen. Kanske låter det så här enligt Nussbaum: 

 
Liberalen kommer nämligen inte bara att fråga arbetaren om hur denne kän-
ner sig utan också vilka resurser han faktiskt kontrollerar. Och detta kom-
mer med all säkerhet, i både Rawls och Dworkings teorier, att leda till en 
kraftfull kritik av arbetarnas materiella situation i så måtto som han är berö-
vad något, och till en omfördelning som syftar till att ge honom en mer sub-
stantiell del av kakan.  

                                              
159 Nussbaum, M. C. (2000) s 188-189. Känslans skärpa  - tankens inlevelse, essäer om 
etik och politik.   
160 a,. a. s 191. 
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Denne ser emellertid inte till att ta upp frågan om förutsättningarna för 
arbetet, d.v.s. vilka förutsättningar som kanske hindrar att en bättre förut-
sättning kan åstadkommas. Så länge arbetaren har tillräckligt med materiella 
ting gör liberalen bedömningen att tillvaron är tillräckligt bra.161  

 
Liberalen fördjupar sig inte i interaktion med andra om förhållanden och 
förutsättningar för ett mänskligt gott liv, fördelning av resurser för sig själv 
och andra. Aristotelikern ställer till sist frågor på ett djupare plan. Enligt 
Nussbaums tolkning omfattar det ett vidare, etiskt engagemang:  
 

Vad kan den här arbetaren vara och göra? Vilka val träffar han? Vilka är 
hans interaktions-modus med sitt arbete och med andra människor? Vad är 
han i stånd att föreställa sig och uppskatta? Hur äter han och hur är han i 
stånd att använda sina sinnen? Hur befrämjar eller hindrar hans institutio-
nella och arbetsrelaterade villkor dessa funktioner?162   

 
Uppdraget är inte slutfört förrän alla hinder mellan den enskilda medborga-
ren och den fullt mänskliga verksamheten är borta. Det innefattar ett annat 
engagemang, hos alla berörda, en medborgare som är medveten och verkar 
för att en institutionell och social förändring måste ske, inte enbart omför-
delning av resurser.  
 

För att kunna ta upp sådana frågor behöver människan kunna se djupare på 
livet och i ett större sammanhang relaterat till livet och vad som skulle kun-
na vara möjligt att göra. Men för att göra detta behöver vi kunna ha en upp-
fattning om vad ett gott liv kan innebära. Vi måste kunna ha en föreställning 
om vad det goda är. Aristotelikerna betonar lyhördheten för kontexten, hi-
storien och att den gör bedömningen som passar situationens alla enskilda 
inslag samtidigt som den också balanserar intresset för generella föreställ-
ningar med konkreta förnimmelser.163  

 
För att erövra den förmågan måste människan ha behandlats som fri, erhål-
lit villkor att få göra fria val och förfoga över vad han kallar det praktiska 
förnuftet. Detta förnuft kan man erhålla genom att man fått delta i utbild-
ning, politisk delaktighet och inte heller blivit utsatt för förnedrande arbets-
former. 

 
Och de har behandlats som jämlikar endast om vars och ens liv har levande-
gjorts med rik fantasi och som ett resultat därav, om var och en har fått till-
gång till vad han eller hon behöver i syfte att uppnå förmågan att leva ett 

                                              
161 a,. a. s 191. 
162 a,. a. s 191. 
163 Nussbaum s 194, hänvisning till Aristoteles texter: Urskiljningen, I förnimmelsen och 
Dygd och relativism.  
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rikt och fullödigt mänskligt liv, upp till den gräns som sätts av de naturgivna 
möjligheterna.164  

 
Aristoteles teori handlar om att se människan i ett större sammanhang. 
Nussbaum benämner hans teori den ”tjocka men vaga teorin” i förhållande 
till Rawls beskrivning av etik och levande normer, dessa kallar hon den 
”tunna teorin”. Den tjocka men vaga teorin bygger på att människan lever 
för att berätta för varandra om människolivets generella konturer och 
strukturer. Människorna ställer genom detta frågor och besvarar dessa med 
att beskriva vad det innebär att leva. Vi berättar också i detta vad som skil-
jer oss i förhållande till andra varelser och gudar eller djur. Vi skissar på 
vad som är det mänskliga. Rawls listar vad som skulle kunna innefatta att 
leva och verka som en god människa. Därmed har han avgränsat och defi-
nierat på ett helt annat sätt, utan öppenhet till just varje människas samman-
hang och givna förutsättningar. Den tjocka men vaga teorin, bygger enligt 
Nussbaum på en annan slags lista omfattande människans livsforms form 
och grundläggande mänskliga funktionsförmågor: 

 
- Att få leva – möta döden när vi upplevt livskvalitet 
- Att kunna leva i hälsa – få näring – sexuell tillfredställelse, att kunna förflytta sig 
- Att leva utan onödig smärta – uppleva njutning 

 

- Att kunna använda sina sinnen – fantasi , tänka och resonera 
- Att kunna älska, sörja, känna saknad och tacksamhet 
- Att kunna utforma en uppfattning om det goda, engagera sig för kritisk reflektion 

och kring planering av ens eget liv 
 

- Att kunna leva för och emot andra – erkänna och visa intresse för andra männi-
skor, engagera sig för familjemässigt och socialt utbyte 

- Att kunna leva med intresse för och en relation till djur, växter och natur 
 

- Att kunna skratta, leka, uppskatta rekreation 
- Att kunna leva sitt eget liv och ingen annans 
- Att kunna leva sitt eget liv i sin alldeles egna miljö och kontext165 

 
Det praktiska förnuftet och förmåga att känna samhörighet med andra an-
ses vara ytterst viktiga förmågor då dessa organiserar och arrangerar alla 
andra. De skall fungera under processen och därmed utgöra förutsättning 

                                              
164 a,. a. s. 195. 
165 a,. a. s. 210-211. Här en något kortare och av mig omarbetad form 
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för att handlandet antar en mänsklig form hos individen. Förmåga att skaffa 
mat till sig själv och andra, använda sina sinnen och förflytta sig skiljer ut 
människan. Människan har förmåga att planera och organisera det praktis-
ka förnuftet och med siktet inställt på att göra detta för andra.166 Människan 
engagerar sig för den andres väl genom uppmärksamhet och ömsesidigt 
engagemang.   

Sammanfattande reflektion 
I ett specialpedagogiskt sammanhang kan etik handla om att se till att alla 
barn får chans att känna sig delaktiga i olika aktiviteter i (för)skolan. Vi 
skall bevaka barnets rättighet att vara rustad för att klara att vara med i den 
sociala gemenskapen och aktivt bidra till kunskapsutbyte med andra barn 
och vuxna i skolmiljön. Pedagoger i (för)skolan har ett ansvar för att arbeta 
för att se varje barns unika resurser och möjligheter, någon att räkna med. 
Som jag uppfattar innehållet i texten ovan handlar det om att bli förmögen 
att uppleva, delta och aktivt lagra erfarenheter som kan stimulera både en 
själv och andra till kunskapsmässig och andlig tillväxt.   
 

Metodologiska överväganden i rekonstruktionen  

Metodologi omfattar läran om de olika sätt man går tillväga vid genomfö-
randet av vetenskapliga undersökningar. Åsberg framhåller att metod som 
kvalitativ eller kvantitativ är inte konstruktivt. Hans argumentation tar upp 
att det inte går att klassificera forskning som tillhörande en kategori utan all 
forskning har inslag av både kvalitativt och kvantitativt slag. Han ser det 
som att det handlar om viktiga val och ställningstaganden i förhållande till 
det fenomen vi önskar söka kunskap om. Han ser vidare att: ”Frågan om 
vad slags kunskap vi producerar genom vår forskning behöver diskuteras 
befriad från det kvalitativa-kvantitativa argumentets hämmande och miss-
visande retorik”167 Han uppmanar forskaren att i stället själv som forskande 
subjekt fundera över hur det förhåller sig, kan jag stå fri i förhållande till 
ansats, kvalitativ och kvantitativ metod, forskning eller paradigm. Att både 
ha kunskap om tidigare forskningsarbetens tillvägagångssätt och våga gå 
sin egen väg. Forskaren skall skapa den metodologi och de strategier som 
empirin kräver. Här kan nämnas den ideografiska ansatsen, som söker det 
unika i det enskilda fallet. Under arbetet med barnet har det unika studerats. 

                                              
166 a., a  s. 212 behandlar detta förhållande. 
167 Åström R. (2001). s 270. Pedagogisk forskning. Artikel: Det finns inge kvalitativa 
metoder och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumen-
tets missvisande retorik 
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Med studier och uppföljning av ett antal barn kunde materialet successivt 
belysas och granskas utifrån ett mer nomotetiskt sökande efter lagsamband, 
även om materialet kan anses vara begränsat och inte fylla kriterier för att 
med säkerhet fastslå någon generell sanning. Det vilar mer på antaganden 
att vissa verksamma komponenter kan ha haft betydelse för utfallet. Frågor 
som ställdes till materialet var av karaktären, fanns det likheter och skillna-
der mellan barnens utveckling och lärande vid olika tidpunkter? Hur kunde 
dessa eventuella olikheter yttra sig före, under och efter lekprocessen? Vad 
kunde man uppfatta av eventuella förändringar i förhållande till individ – 
miljö? Vilka fenomen framträdde vid granskning och hur, i vilket samman-
hang, visade de sig? Hur såg pedagogerna på förhållningssätt i olika perio-
der av arbetet? 

Induktion – deduktion – abduktion  
I forskningsarbetet har jag använt vad vi skulle kunna kalla ett induktivt 
arbetssätt under insamlandet av data. Det har skett successivt tills en slags 
”mättnad” har infunnit sig. Att barnen skulle få det stöd de behövde fick 
vara vägledande. Ett ställningstagande gjordes av berörda tillsammans, 
både om när aktiviteter skulle påbörjas och avslutas. De fyra aktiviteterna: 
utbildningsinsatser, handledningssamtal med pedagoger och samtal med 
föräldrar samt arbetet med barnen har utvecklats i samverkan mellan berör-
da. Jag har haft teoretisk kunskap om lärandeprocesser och tidigare erfaren-
het som formuleras till en hypotes att prova för att stärka barnets inlärnings-
förmåga. Den delen av avhandlingen kan ses vara deduktiv. När arbetet 
genomförs och data analyseras sker en form av abduktion, gamla och nya 
kunskaper möts och teoretiska antaganden justeras utifrån nya resultat som 
framkommit. Nya begrepp som beskriver olika fenomen som uppdagas till-
kommer. Arbetet har vuxit fram successivt och något datum för när datain-
samlingen skulle vara avslutad fanns inte med från början. Engagemanget 
har slutförts med hänsyn till varje lärarlag och enskilt barns behov.  
 

Forskningsetiska överväganden i datainsamlingen 

Varje forskare bör utifrån olika perspektiv redogöra för och belysa vilka 
forskningsetiska överväganden som gjorts före, under samt efter att data 
samlats in. Eftersom denna studie närmast kan betraktas vara av etnografisk 
karaktär, finner jag det lämpligt att beskriva arbetets forskningsetiska di-
lemman i relation till vad som är vanligt då antropologer diskuterar och ve-
rifierar hur man kan hantera etiska frågeställningar. Forskaren arbetar här 
företrädesvis med öppna interaktiva metoder, vilket bidrar till att forskaren 
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är med och påverkar resultatet.168 Forskaren är en del av forskningen. Min 
egen roll som aktivt deltagande observatör under olika faser av arbetet mås-
te skrivas fram.169 Det är viktigt att våga se på vilka effekter eller konse-
kvenser mitt agerande kan leda till och HSFR:s regler170 kan tjäna som 
stomme för den etiska granskningen, men varje forskare måste göra sin 
egen och för forskningsstudien anpassad tolkning av dessa grundregler. 
Varje forskningsprojekt eller arbete är unikt och skapas under vissa beting-
elser i tid och rum. Även om vi brukar säga att en studie skall kunna uppre-
pas är det omöjligt i en studie av etnografisk karaktär. I stället ligger tonvik-
ten på genomlysning av genomförande och metod så att det går att förstå 
tolkningarnas rimlighet och tillförlitlighet. 

En kontinuerlig reflektionsprocess omfattar en aktiv prövning av vad 
som kan anses vara god forskningsetik i förhållande till dem som berörs. 
Det förhållningssättet skall finnas med under hela forskningsarbetet och 
innefattar ett respektfullt möte med informanter eller berörda. Forskaren 
interagerar och behandlar olika frågeställningar fortlöpande. Ovarsamhet 
kan äventyra tilliten och få negativa konsekvenser både för de berörda och 
forskningsarbetet i sig.  

”Det är en av etikens viktigaste uppgifter att skilja på vad som anses vara 
rätt från vad som är rätt.” 171 Utifrån fyra huvudkrav, s.k. principer, bör 
forskaren skrida till verket. Det är viktigt att vara väl förtrogen med och 
förhålla sig till dessa:  

 
 - informationskravet,  
 - samtyckeskravet,  
 - konfidentialitetskravet och  
 - nyttjandekravet.  
 

Dessa överordnade krav innehåller några regler och även beaktanden. De 
forskningsetiska principerna kräver ständig uppmärksamhet.  
 

Forskaren har en plikt att forska likaväl som han har en plikt att t.ex. undvi-
ka att skada försökspersoner. Man kan säga att forskningen som verksamhet 
har till syfte att realisera vissa mål, vissa mänskliga värden. Forskningens 
inriktning bestäms av antaganden om vad som gagnar samhälle och indivi-

                                              
168 Dahl G. och Smedler A-C. (1993). Det respektfulla mötet. Uppsala: HSFR  
169 Se beskrivning om detta under rubriken Rollen som deltagande observatör.   
170  Humanistiska Samhällsvetenskapliga Forsknings Rådets etiska rekommendationer    
171 Hedin C. (1993). s 10. Etikens grunder. En vägledning bland värden och normer.  



102  

der, och detta i sin tur bygger på antaganden om vad som ytterst är det vär-
defulla för människan. 172 

 
Forskningsarbetet blir därmed inte helt lätt att hantera. Det finns exempel i 
historien på att forskare oetiskt hanterat material eller informanter i förhål-
lande till vad som skulle vara godtagbart både ur mellanmänsklig, etisk, 
såväl som forskningsetisk synpunkt.173     

Med forskningsetiken i praktik och teori 
När föreliggande forskningsarbete skulle starta stod vi inför en ny uppgift i 
kommunen, nämligen att introducera den specialpedagogiska funktionen i 
(för)skolan. Jag var först ut att försöka leva mig in i den nya rollen att möta 
och hantera både egna och andras förväntningar eller farhågor om vad som 
var möjligt eller mindre realistiskt att försöka ge sig i kast med. ”Forsk-
ningsetik innebär att etiska normer tillämpas inom ett speciellt område, där 
också andra normer samtidigt styr verksamheten.” 174 Ja i det här fallet skul-
le vardagens pedagogiska arbete med åtaganden och målsättningar upprätt-
hållas och genomföras, samtidigt som forskningsarbetet skulle komma till 
stånd. Som forskare med specialpedagogisk kompetens önskade jag få arbe-
ta med en kombination av teoretisk/praktisk utbildning för verksamma pe-
dagoger. Och det utifrån flera parallella spår eller som tidigare omnämnts 
aktiviteter, nämligen: dialogen med barnet, dialogen med pedagoger, dialo-
gen med föräldrar och dialogen med rektorer och andra ansvariga i kom-
munen. Vi skulle kunna kalla dessa olika spår av dialoger.175 

I relation till informationskravet innebar det rent praktiskt att det inför 
arbetet var nödvändigt att först ta upp en dialog med ansvariga chefer i 
kommunen. I samtal som påbörjades under hösten 1992 gavs en första in-
formation där jag bad om tillåtelse att få initiera, dokumentera och följa upp 
det specialpedagogiska arbetet både till form och innehåll. Det innebar för 
mig som forskare att införa ett vidare arbete på varje dialognivå utifrån pla-

                                              
172 Pettersson B. (1994). s.46-47. Författaren hänvisar här till G. Hermerens resonemang 
om att det i grund och botten är från rent moraliska värderingar som nyttoargumentatio-
nen för forskning utgår. Forskning och etiska koder. 
173 Pettersson B. (1994). Ger beskrivning av olika forskningsprojekt under 1900- talet. 
Dessa har satt sina spår i historien. Utifrån etisk granskning har de inte uppfyllt etikens 
grundregler för vad som kan vara acceptabelt, ej heller dagens gällande betydligt stränga-
re krav och normer . 
174 a,. a. s 45. 
175 Dessa dialoger kan som jag ser det relateras till individ, grupp, skola och samhälle 
och har mindre att göra med någon slags hierarkisk inbördes ordning. 
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nerad aktivitet, både ge information och inhämta tillåtelse.176 I inlednings-
skedet handlade resonemanget om de utbildningsinsatser som var upprin-
nelse till det senare arbetet med barnen i lekprocessen, samtal med pedago-
ger och föräldrar ( se Del 1.)  

Intresse, utgångspunkt och motivation, för att starta utvecklingsarbetet 
låg i en som jag uppfattade det gemensam önskan om att på något sätt till-
sammans utveckla eller komma vidare i det specialpedagogiska vardagsar-
betet. En omstrukturering utifrån behov av förändring och planering av ak-
tiviteter i verksamheten ”påkallade” uppmärksamhet samt behov av dialo-
ger och samarbete för förändringsarbete. Informationssamtalen kom att 
handla om: Hur kan vi på ett så bra sätt som möjligt bygga upp, pröva och 
utveckla vår verksamhet och kunskap för att ta hand om och stödja 
barn/elever i förskola och skola? Om vi lyfter fram dialogen som ett verk-
tyg på olika nivåer och medvetet försöker använda teorier om kommunika-
tion och interaktionsprocesser i vårt vardagsarbete, vad ser och/eller hör vi 
då? Hur hantera och utveckla dokumentationsmetoder för uppföljning av 
arbetet?    

Forskningsmaterialet omfattar under åren 1994 -99, 37 barn i ålder 2,7- 
13 år, tre av barnen kunde inte följas upp. Urvalet av barn skedde inte direkt 
av mig utan bygger på samverkan och överenskommelser med verksamma 
pedagoger och föräldrar. Pedagogerna önskade stöd för barn som de uppfat-
tade inte fungerade som de förväntat sig eller befann sig i uppenbar riskzon 
för att marginaliseras. De kontaktade mig som specialpedagog. Detta hade 
alltid föregåtts av att de tagit upp frågan med barnets föräldrar, vilket jag 
varit noga med att påpeka vid en utbildningsdag för pedagogerna. Det var 
viktigt att det fanns en gemensam önskan om att söka stöd för barnet hos 
specialpedagog. Vi kan inte bortse från att det förmodligen skett en viss 
gallring av barn redan under denna inledande fas av arbetet, när det gäller 
överväganden om vilka barn som skulle kunna komma ifråga till forsk-
ningsstudien. En medverkan måste ske på frivillig bas.  

En anledning till att ett visst barn inte skulle kunna komma ifråga var 
kanske att pedagogerna kände att någon av föräldrarna eller båda inte var 
mottagliga för ett sådant erbjudande om hjälp. Vi har anledning att anta att 
urvalsgruppen formats med hänsyn både utifrån olika barns behov, föräld-
rars situation och inställning, men även till pedagogernas egen rädsla. En 
tilltro till förmågan att klara och fullfölja ett eventuellt engagemang måste 

                                              
176 Att benämna detta ett forsknings- och utvecklingsarbete under detta inledande skede 
var inte givet utan har mer i efterhand blivit ett konstaterande och en benämning som bäst 
beskriver vad arbetet kom att omfatta.  
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ha funnits med i deras resonemang, då de skulle ta ställning till ett medver-
kande. Detta kan ha påverkat urvalsförfarandet både i riktning för eller 
emot ett deltagande.  

Föräldrarna fick i samband med samtal med mig förfrågan om de skulle 
kunna tänka sig att ingå i en forskningsstudie, där vi medvetet arbetade med 
dialog och kommunikationsprocessen och att arbetet dokumenterades för att 
kunna följas upp. Det var här principerna om samtycke och information var 
viktiga. Eftersom samtliga barn som arbetet omfattar är under 15 år är det 
föräldrarnas sak att ta ställning till om de ville ingå i ett forskningsarbete 
eller ej. Föräldrarna fick även information om att jag som forskare arbetade 
med stöd och handledning av biträdande professor Birgitta Knutsdotter 
Olofsson vid Lärarhögskolan i Stockholm. Forskningsarbetet, själva datain-
samlingen genomfördes som en del av min tjänst i kommunen som för öv-
rigt innehöll andra specialpedagogiska uppgifter. Arbetet syftade till att se-
nare utmynna i en avhandling. Vi gjorde under något eller några samtal 
även klart för dem att detta var en försöksverksamhet. Vi stod inför något 
nytt. Arbetet syftade till att ge barnen positiv uppmärksamhet i kombination 
med ett lekfullt lärande i dialog med vuxen. Vi hade tankar om att försöka 
stärka barnet. Det hade i detta sammanhang inte varit etiskt riktigt att 
plocka ut en annan grupp barn i behov av särskilt stöd, som trots behov, 
inte skulle få tillgång till det. Vi befann oss i en arbetssituation där vi upp-
levde, att det fanns fler barn som skulle behöva personligt stöd men att våra 
ambitioner och krafter inte skulle räcka till alla trots goda föresatser.  

Föräldrarna och pedagogerna informerades om att de själva kunde avgö-
ra om de ville medverka eller ej, och att detta inte var ett villkor för att få 
hjälp. Som specialpedagog arbetade jag under de fem år studien pågick med 
ca 60 andra barn som inte på något vis var kopplade till forskningsarbetet. 
Det var även viktigt att i detta skede ge både pedagoger och föräldrar in-
formation om konfidentialitetskravet, som innebär att alla som ingår i studi-
en inte synliggörs med namn eller annat som kan röja identitet. Allt kodas 
till nya personnamn och (för)skolor benämns inte. Det är i denna form av 
studie viktigt att identitet inte skulle kunna spåras till namn, personnummer 
eller förskola/skola. Pedagogerna har sekretess, i deras arbete nu tydlig-
gjordes att det även omfattade detta arbete. Under bearbetning av data lades 
det inte upp något register om barnen, föräldrarna, pedagogerna eller andra 
inblandades identiteter. Det innebär att det endast är jag själv som forskare 
som förfogar över vetskapen om vem som är vem eller var de befann sig. 
Jag har medvetet inte heller exakt angett tidpunkter för när vissa händelser 
har inträffat med hänsyn till att personen i fråga inte skall vara möjlig att 
spåra eller känna igen. Däremot återges hur gamla barnen var vid tidpunk-
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ten för vissa inslag av aktivitet och hur lång tid vi arbetat med vissa moment 
eller uppgifter, samt hur lång tid som arbetet pågick.  

Hälften av barnen är filmade under lekprocessen. Filmerna har fått fun-
gera som ett medel för att kunna studera och förbättra en fördjupad kom-
munikation med barnet under arbetet. Dessa filmer kommer att återges i 
några dialogavsnitt i avhandlingen. Här har jag valt att inte analysera och 
citera detta material direkt i sin helhet, utan mer indirekt med hänsyn till 
barnet idag, och för att inte röja barnets identitet i ett längre perspektiv, dvs. 
i framtiden. Vi vet inte hur dessa barn i ett senare skede i livet önskar se på 
sin tidigare medverkan. Det finns även dagboksanteckningar som på samma 
sätt som filmerna fungerat som medel under arbetets genomförande. Dag-
boksanteckningar fördes av den som arbetade med barnet i lekprocessen. 
Det materialet kommer inte heller att återges i forskningsrapporten direkt 
med hänsyn till barn, föräldrar och pedagoger. Detta är mitt ställningsta-
gande utifrån det s.k. individskyddskravet.  
 

Det är ett generellt krav där individen som skall skyddas kan vara vilken 
person som helst. Alla individer skall skyddas från skada, kränkning osv. 
Koden begränsar emellertid explicit tillämpningsområdet av krav till delta-
gande i forskningsprojekt. I reglerna talas om undersökningsdeltagande och 
uppgiftslämnande.177  

 
Här var det så att barn, pedagoger, föräldrar varit deltagare men blev, med 
undantag av barnen uppgiftslämnare. Inför en uppföljning och hopsamling 
av arbetet utformades ett frågeunderlag våren -98. Det riktar sig till de pe-
dagoger, enskilda eller arbetslag som medverkat i forskningsarbetet. Detta 
underlag besvarades av pedagogerna efter att vi ånyo gett föräldrarna in-
formation, både muntligt och skriftligt om var i arbetet vi befann oss och 
vad syftet med frågeformulären var i förhållande till hela arbetets genomfö-
rande. Sammanställningen av resultatet baserar sig bl.a. på utsagor från des-
sa frågeformulär. Erfarenheterna vilar på deras upplevelse av de specialpe-
dagogiska aktiviteterna. Jag som deltagande observatör och de som ”delta-
gande observatörer”178 har format våra bilder av vad som skedde, och hur. 
Det är viktigt att i en etnografisk studie visa på denna distinktion. Vi inför-
skaffade alltså föräldrarnas godkännande och medgivande till att pedago-
gerna skulle få svara på frågor om barnets inlärning och utveckling och so-

                                              
177 Pettersson B. s. 201-202 (1994). 
178 De har ju fungerat som deltagare och deras insatser har byggt på intresset att avläsa 
och korrigera kursen varefter som arbetet med barnen fortlöpande har utvecklats. I den 
bemärkelsen är de aktiva och observatörer som bidrar till hur arbetet utfaller och hur det 
tolkas.  
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ciala situation i (för)skolan. Vi klargjorde att detta skulle belysas i relation 
till de pedagogiska insatser som genomförts med syfte att stärka barnet. 
Vissa av intervjuerna med pedagoger, och alla som gjordes med föräldrar 
har genomförts av för deltagarna okänd person. Det var endast de pedago-
ger, som jag handlett i arbete som jag själv intervjuade. I det fall jag själv 
arbetat med barnet direkt och dessutom handlett pedagogerna fick annan 
person intervjua. Detta var ett medvetet val för att de intervjuade skulle 
kunna känna sig friare att ge sin mening. Jag som deltagande observatör tog 
ett steg tillbaka och tillät någon annan se på arbetet och ta del av data. In-
tervjuer med pedagoger gjordes våren –98. Intervjuer med föräldrar våren 
och hösten -99. 

Datamaterialet kommer inte att lämnas ut till andra forskningsändamål. 
Det är viktigt att stå kvar vid de etiska principer som från början formade 
arbetet och för vilka nyttjanderätten var avsedd. Det kan aldrig komma 
ifråga att materialet används för något som kan påverka den enskilda män-
niskan negativt. Avkodning och avidentifiering har gjort materialet ointres-
sant för sådana ändamål. De medverkande har rätt att vid återkommande 
samtal eller på annat sätt ta del av material. De skall själva få ta ställning till 
om de vill lägga till eller korrigera något från sammanställningar och redo-
visningar av delresultat. Den möjligheten har erbjudits och funnits med un-
der arbetet. Maj 1999 inbjöds de deltagande pedagogerna till reflektion över 
vad en första sammanställning av resultatet från datainsamlingen visade. 

Det fanns inte från början någon klar och given bild av hur uppföljning 
och utvärdering av arbetet skulle ske eller utformas. Arbetet har vuxit fram 
successivt likt vad som kan relateras till en etnografs arbetsmetod, där man 
samlar material över tid, och hur och vad som kommer att utveckla sig, är 
inte på förhand givet. Det tillhör själva forskningsmetoden att man skall 
kunna korrigera kursen efterhand som nya och kanske positiva effekter vi-
sar sig, lika väl som bekymmer eller oförutsedda svårigheter måste hanteras 
eller kringgås, för att arbetet skall kunna löpa vidare. När antalet barn som 
deltog i forskningsstudien uppgick till närmare 40, infann sig en mättnads-
känsla av att nu blir det svårt att hantera och följa fler.  

Alla barn som ingick i studien, förutsattes under den tid forskningsarbe-
tet skulle pågå, vara kvar i sin ordinarie grupp eller klass. Det var ett mål 
för arbetet som vi skulle sträva att försöka upprätthålla. Vissa barn bytte 
grupp eller skola på grund av att familjen flyttade eller att barnet var i fas 
för övergång från förskola till skola eller till skola med äldre elever. Vi skul-
le i förhållande till vårt resonemang om att en förutsättning varit, att barnet 
skulle befinna sig i en ordinarie undervisningsgrupp, kunna se det som att 
barnen naturligt redan haft en kontrollgrupp, att kunna relateras till. Klas-
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sens reaktioner och agerande och barnets reaktioner och agerande i förhål-
lande till varandra, skulle kunna fungera som någon slags indikator på hur, 
och i vilken riktning, utvecklingen gick. Det har inte av forskningsetiska 
skäl varit försvarbart att informera de andra barnens föräldrar om vad som 
var på gång eller avsikten med vårt arbete. På alla förskolor och skolor gavs 
en mer allmän information om att det fanns tillgång till specialpedagogiskt 
stöd eller annan resurs för barnen, om så önskades, och att pedagoger ”i 
huset” under olika skeden av sitt arbete behövde mer personligt stöd för sin 
roll att möta och hantera olika barn eller grupper. Det var något som skulle 
kunna betraktas som ett naturligt och återkommande inslag i verksamheten. 
Det var viktigt ur forskningsetisk synpunkt, men även ur ett vardagsper-
spektiv. Denna information skulle kunna bidra till att tona ner betydelsen av 
att andra vuxna kom, fanns med under kortare stunder eller längre perioder 
i verksamheten.   

Sammanfattande kommentar 
De 37 barn som kom att ingå i studien uppfattades vid tidpunkt för datain-
samlingen av pedagoger och/eller föräldrar vara i eller på gränsen till ett 
slags socialt utanförskap i kombination med att de visade en mindre frukt-
bar utvecklings- och lärandeprocess. Barnen fanns fördelade på nio rektors-
områden. De nio barn som kom att beskrivas närmare i resultatavsnittet har 
valts ut för att få en spridning från det yngsta till äldsta barnet. Exemplen 
visar på barn och personal i inskolningsprocess eller kanske övergång mel-
lan förskola till sexårsverksamhet eller anpassning i skolmiljö. Fler pojkar 
än flickor är representerade i materialet. Fördelningen beror på den situa-
tion som rådde då det var fler pojkar än flickor som det efterfrågades stöd 
för. Valet av barn har även skett med hänsyn att barnen skulle representera 
deltagande från flera rektorsområden. Det är pedagogernas önskan om stöd 
som bidragit till att just de barn som har kommit i fråga för deltagande kom 
med även om föräldrarna sedan gett sitt samtycke till dokumentation och 
uppföljning. De nio barnen kom att representera ett urval av barn som ut-
ifrån tre olika uppläggningar erhållit direkt eller indirekt stöd av mig som 
specialpedagog. (Mer om detta presenteras i Del 5). Politiker och ansvarig i 
barn- och utbildningsnämnden har informerats och givit godkännande innan 
arbetet tog sin början och de har även fått del av de första sammanställning-
arna av resultat som framkom. 25 pedagoger med respektive arbetslag ingår 
och barnens familjer. Sex föräldrar medverkade direkt genom att besvara 
intervjufrågor i samband med uppföljningsarbetet, övriga föräldrars reak-
tioner och reflektioner finns relaterat till indirekt i pedagogernas utsagor. 
Att det inte blev fler intervjuer med föräldrar beror på att jag var på väga att 
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byta anställning. Jag behövde tid för att skriva, gå vidare och bearbeta da-
tamaterialet. För föräldraintervjuerna valde jag en person som inte varit in-
volverad i lekprocessen men som hade vana av att samtala med föräldrar, en 
kurator. Jag tog ett steg tillbaka för att ge föräldrarna frihet att besvara frå-
gorna. Intervjuarens relativa okunskap om vad som pågått i lekprocessen 
och omständigheterna runt arbetet skulle kunna bidra till ett beskrivande där 
föräldern fick rollen som den kunnige. Föräldrarna hade varit involverade i 
aktiviteten. Intervjuaren kände inte till barnet eller familjen. Det gjorde att 
samtalet fordrade ett beskrivande och att frågor ställdes och följdes upp på 
ett helt annat sätt än om de båda samtalade redan var införstådda med vad 
som pågått.   
 

Datainsamlingsmetoder 

Vad är metod? Finns det metoder eller hur går datainsamling till? Vad är 
teknik, strategi, förhållningssätt? Metod är ett begrepp för på vad sätt data-
insamling har skett. För mig är metod något som skapas i mötet mellan de 
förutsättningar som råder, den forskningsuppgift man skall hantera och de 
som berörs. För denna studie har intervjuer utformats, observationer ge-
nomförts och frågeformulär skapats. En blandning av tekniker har använts 
tillsammans med strategier som visat sig lämpliga. De utgör den här studi-
ens metoder för att samla data för att studera de fenomen som de fyra akti-
viteterna bidragit till att skapa. För att analysera data använder man sig av 
andra metoder. De kommer att redovisas i samband med analys av data. 
Först lite om etnografin som datainsamlingsmetod. 

Etnografin inspirerar och begränsar 
Etnografin är en relativt ny vetenskap som har sitt ursprung i antropologin 
och sökande av kunskap och lärande om människan. Etnologin är ett steg 
på vägen mellan antropologi och etnografi. Antropologin har studerat män-
niskans ursprung och utveckling medan etnologin har haft inriktning mot 
studiet av kulturers ursprung och uppkomst. Etnologin har används för att 
se närmare på olika minoriteter och isolerade befolkningsgrupper där fors-
karen levt med och bland ursprungsbefolkningen, för att göra sig en bild av 
deras liv. Etnografin är den modernaste av dessa forskningstraditioner och 
bygger på att den forskande studerar ett för henne eller honom känt område 
t.ex. den egna praktiken i skolan. Genom att noggrant och systematiskt över 
tid dokumentera och leva med i miljön som utgör undersökningsområde, 
kan forskaren göra sig en bild av vad som sker. Forskaren använder flera 
metoder för att samla empiri. Hit hör olika former av observationsteknik 
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och metodik. Även dagböcker, anteckningar och samtal, kan tjäna som un-
derlag för sammanställning och analys. I huvudsak är det forskaren själv 
som genom egen upplevelse samlar intryck. Olika former av intervjuer om 
arbetets genomförande och eventuella effekter kan komplettera och göra 
arbetet tydligare. Det är viktigt att de som finns med i arbetet får göra sin 
egen beskrivning av hur de uppfattar detta. Det är även viktigt att försöka 
beskriva processen och eventuella resultat av det arbete som presenteras. 
Tillsammans med de berörda skall forskaren successivt lyssna in och se på 
vad som sker, och vad som ligger bakom det som synes ske. Det gäller för 
forskaren att vara följsam men ändå våga ställa frågor som kan hjälpa till att 
lyfta fram det som ligger inbäddat i skeendet. Det är tillåtet att korrigera 
färdriktningen efterhand som reflektioner och kunskapande sker. Det är 
viktigt att under olika skeenden eller faser i arbetet fråga sig: var är vi nu? 
Vad ska vi kunna göra utifrån vad vi ser och upplever i detta som just pågår 
eller har skett? Det är viktigt att väga in både vad man ser och upplever och 
andras uppfattningar om vad som sker och upplevs ske. Ett sammanhang 
och en situation behöver dokumenteras och finnas med i beskrivandet. Att 
enbart förlita sig på utsagor från deltagarna begränsar dokumentationen. 
Den deltagande observatörsrollen är av central betydelse i denna form av 
forskningsstudie. Här kan vi skilja på, och bör tydliggöra, i vilken grad 
forskaren valt att kliva in som deltagande observatör. Vi kan se rollen på en 
skala som i den ena änden består av en deltagande observatör som medage-
rande dvs. lever med i arbetet, och i den andra änden en deltagande obser-
vatör som inte samspelar, utan endast ser på. Inför analysarbetet måste fors-
karen inta en ny position nämligen att distansera sig från verksamheten och 
att beskriva den ur ett utifrån mer överblickande perspektiv där helheter och 
delar får framträda. Något som kräver forskarens medvetenhet om hur olika 
roller påverkar.179 

Rollen som observatör 
Det finns hos olika forskare olika benämningar och beskrivningar på skill-
nad mellan observatörens deltagandegrad. Här följer en variant som bygger 
på att graden av deltagande namngetts.180 

 

                                              
179 Mattsson, M. (1996). Vinter i folkhemmet. Forskaren beskriver hur han pendlar mel-
lan olika grader av deltagande under olika faser av arbetet för att samla data. 
180 Uppställning efter Merriam  S. B. (1998). Fallstudien som forskningsmetod. Här i lite 
om-bearbetad form. 
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- Totalt deltagande (forskaren okänd, interagerar med individer/ undersök-
ningsgruppen) 

- Deltagande observatör (forskaren känd för informanterna som observatör) 
- Observatör, deltagande (forskaren är känd, deltar sparsamt/ återhållsamt)  
- Total observatör (ser endast på och dokumenterar)  

 
För den totala deltagaren som närmast liknar den roll jag själv använt mig 
av i lekprocessen med barnen, gäller det att behärska en teknik att se sig 
själv i förhållande till vad som sker, och samtidigt leva med och svara på 
den medagerandes kommunikation. Barnen var inte medvetna om att de 
deltog i forskning. Det gäller att vara utifrån registrerande och inifrån upp-
levande. Att utifrån en forskares referensspektra se på hur interaktionspro-
cessen utspelar sig, och vad som sker i handling och lyssna till vad som 
sägs och utifrån vilket motiv, samtidigt vara medagerande med förmåga till 
empatiskt och härvarande engagemang. Rollen kräver kraft av observatö-
ren, varför man som deltagare pendlar mellan att vara totalt engagerad och 
att kliva lite tillbaka och reflektera, se tillbaka på vad som utspelade sig. 
Under besöken i (för)skolor då jag skulle göra mig en bild av barnen valde 
jag att pendla mellan rollen som deltagande observatör, observatören som 
deltagare eller den totala observatören.   

Med frågeformulär - att granska och ta vara på effekter av 
arbetet 
Ett underlag utformades där pedagogernas erfarenheter och uppfattning om 
det specialpedagogiska arbetet med barnen /eleverna skulle kunna beskri-
vas. Fokus lades på att försöka belysa fem olika delområden i arbetet.  

 
◊ Uppläggning och genomförande av arbetet rent praktiskt i tid och rum 
◊ Användning av pedagogiskt material under arbetet 
◊ Arbetet som deltagande observatör och att ha fått ta del av de teorier som 

ligger som grund för den rollen 
◊ Om och hur din arbetsinsats påverkat det barn du har samspelat med under 

och efter det lekprocessen pågått 
◊ Reaktioner och reflektioner från andra i barnets närhet  

 

Frågeunderlaget omfattar 150 frågeställningar med en möjlighet för den 
svarande att ge egna kommentarer på över hälften av frågeställningarna. 
Materialet kan bearbetas både utifrån kvantitativ och kvalitativ aspekt. Ut-
värderingen har genomförts som ett samtal mellan mig och den/de berörda 
pedagogen/erna eller ibland helt arbetslag. Några pedagoger har själva be-
svarat frågorna och sänt in materialet. Förälder har ibland medverkat. Totalt 
omfattar det insamlade materialet 1000 sidor, 25 s x 40 barn.  
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Intervjuer, uppföljande samtal med pedagoger och föräldrar 
Materialet kompletterades med 30 intervjuer av pedagoger. Tre barn kunde 
inte följas upp då dokumentationen var bristfällig. Sju barn följdes inte upp 
med intervjuer på grund av att den pedagog som varit närmast avslutat sin 
anställning eller att barnet flyttat. Det blev svårt att nå föräldrar och ta upp 
frågan om medgivande till uppföljning ännu en gång. Det finns pedagoger 
som slutat i verksamheten men kunnat nås och föräldrar som vi lyckats hål-
la kontakt med trots flytt och dessa har bidragit i intervjuer. En intervjugui-
de konstruerades. Intervjuerna spelades in på band och har skrivits ut utan 
att korrigeringar gjorts annat än för att göra läsförståelsen lättare. I de fall 
forskaren själv agerat som samspelspartner till barnet/eleven under det spe-
cialpedagogiska forskningsarbetet, har intervjuerna genomförts av annan 
intervjuperson, okänd för pedagogerna. De sex föräldrarna har som nämnts 
intervjuats av för dem okänd person. Datainsamling, underlag för arbetets 
uppläggning och genomförande har utvecklats successivt i samråd med be-
rörda pedagoger och föräldrar. 

Sammanställning av material för granskning 
Det empiriska materialet för denna avhandling omfattar: 
 

• tidigare studiers erfarenhet, resultat – tolkningsnycklar. Dessa utgör 
grund för bearbetning av nytt material:  

• direktobservationer och videodokumentation 
• intervjuer med pedagoger, utskrivna utsagor  
• intervjuer med föräldrar  
• frågeformulär till pedagoger i arbetslagen  

 
Efter att i de inledande kapitlen i denna avhandling lagt grunden för mötet 
med barnen, pedagoger och föräldrar går vi nu vidare till att ta del av inne-
hållet i observationer av barnen, intervjuer med pedagoger och föräldrar. 
Figur 4 visar arbetet över tid. Från arbete till forskning. Från induktion till 
abduktionstänkande? 

Nu går vi över till att se närmare på de fyra aktiviteterna som introduce-
rades och att följa upp och ta vara på effekter av att aktiviteterna introduce-
rads utifrån de behov som förelåg. Arbetet omfattar då att medvetet försöka 
skapa goda betingelser för barnens lärande och deltagande i (för)skolans 
verksamhet. 
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Skriver egen C- uppsats Introduktion Lekprocess  Datainsamling  
Lekprocess 

           Avhandlings 
           Skrivande 
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Figur 4. Arbetsgång – forskningsprocess sett över tid 
 

Utbildningsinsatser Dokumentationsprocess

De fyra aktiviteterna 
-Utbildningdagar 
-Lekprocess 
-Handledningssamtal 
-Föräldrasamtal 



 113 

Del 5. Med verksamhetsteorin för 
beskrivande av de fyra aktiviteterna 

 
 

    Ingen kan gå i någon annans fotspår och  
uppleva det samma.  
Vi kan bara prova någon annans skor och  
få en känsla av något annorlunda.  
Yttre strukturer bildar former för tillväxt  
men begränsar utrymme. 
Din kraft växer var gång du släpper din tanke  
fri att söka sig nya vägar. 
Tillåt dig inte att reducera verkligheten till ett svar.  
 
 
 

Att fläta samman aktiviteter utifrån behov av stöd i 
verksamheten 

Hösten -94 övergick mitt arbete till uppgiften att ta ansvar för ett konkret 
arbete som specialpedagog. Många som tidigare deltagit i observationskur-
serna vände sig till mig för att få stöd. Det fanns barn de kände oro för. Det 
konkreta arbetet växte fram och tog form som operationer, handlingar och 
aktiviteter. Rekonstruktionsarbetet och beskrivandet övergår nu i avhand-
lingen till att beskriva arbetet med de fyra aktiviteterna:  

 

− det direkta arbetet med lekprocessen - att möta barns behov,  
− handledning och  
− utbildning att möta pedagogernas behov samt  
− samtal med föräldrar för att samverka utifrån barnens behov.  
 

Dessa infördes för att försöka stärka pedagogerna i arbetet att skapa bättre 
balans i verksamheten med utgångspunkt i de behov som förelåg. Pedago-
gerna efterfrågade stöd för att klara arbetet med verksamhetens vardagsak-
tiviteter. Här försöker jag i avhandlingen nu beskriva och återge handlingar 
och aktiviteter i relation till de 40 barn som arbetet kom att omfatta utifrån 
hur situationen gestaltade sig vid starten, under inledningsskedet och då det 
specialpedagogiska stödet efterfrågades.  

 



114  

Medvetna strategier och verktyg introduceras 

Samtliga pedagoger som deltog i det direkta arbetet fick under genomfö-
randefasen handledning var tredje vecka. Det var ett samtal där jag träffade 
enskilda eller grupper av pedagoger för att direkt samtala om hur arbetet 
skulle utvecklas vidare utifrån vad som hänt sedan förutvarande träff. Sam-
talen byggde på observationer av barnen i vardagsaktiviteter i verksamhe-
ten och av lekprocessen som en riktad aktivitet där en pedagog medvetet 
gick in i arbetet med att möta ett barn. Handledningstillfällen för pedago-
gerna bokades in och schema lades utifrån varje (för)skolas verksamhet och 
det enskilda barnets behov i samråd med ansvarig rektor. Samtalen beräk-
nades ta ca 1 – 1 ½ timme per tillfälle och både pedagoger och handledare 
skulle förbereda sig för samtalet genom att samla data och dokumentera.  

Jag besökte (för)skolan eller pedagogerna kom till mitt arbetsrum för 
samtal. Pedagogerna skrev loggbok/dagbok och samtalen utgick från vad 
som framkommit i leken och vad barnet varit med om som eventuellt kunde 
inspirera barnet till deltagande i lek. Inför dessa samtal höll pedagogerna en 
kontakt med barnets föräldrar för att både återge och fånga upp vad som 
skedde med barnets agerande och vilka eventuella spår som kunde skönjas 
av den lek som redan var igång. Detaljer fångades upp och en försiktig kor-
rigering av färdriktning i riktning mot mål gjordes vart efter som arbetet och 
aktiviteten tog form och barnet visade förmåga att anamma eller ta egna 
initiativ till handling i riktning som gynnade barnet. Naturligtvis visade sig 
även handlingar som var av negativt slag eller missgynnade barnet och även 
dessa försökte pedagogerna hantera så att barnet på ett eller annat sätt skulle 
kunna komma vidare till ett mer positivt eller givande agerande. Resone-
mang omkring hur hantera frågor av detta slag var viktiga att ta på allvar för 
att skapa en framkomlighet och förtrolighet mellan pedagogerna och mig 
som handledare och mellan barnen och pedagogerna i leksituationerna och 
vardagen. Samtalen innehöll en dialog om både det som skedde i lekproces-
sen och vad som skedde i vardagen och samvaron i relation till kamrater 
och aktiviteter i (för)skolmiljön. 

Att skapa verktyg som främjar arbetsprocessen 
Under den fas när arbetet skulle ta form mer konkret såg vi det som viktigt 
att upprätta överenskommelser om strukturer för arbetet. Vi diskuterade 
möjligheterna till att dokumentera med anteckningar och videofilm för att 
klara att följa upp aktiviteterna i lekprocessen och skapa underlag för hand-
ledningssamtal och samtal med föräldrar. En enkel modell för samman-
ställning av dokumentation och kartläggning samt formulering av mål för 
arbetet togs fram. Det var vid denna tid inte vanligt med varken portfolio 
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eller åtgärdsprogram. Underlaget som skissades har introduktionstexten: En 
kort beskrivning av barnets förutsättning och deltagande i aktivitet, barnets 
behov samt målsättning för det pedagogiska arbetet att sträva efter i kontak-
ten med barnet. Ett scenario skissades för hur arbetet skulle utformas i 
handlingar för att pedagogiskt nå delmål. Handledningssamtal som ibland 
sammanföll med samtal med föräldrar utgick från följande underlag, som 
fick fungera som ett slags formativt datainsamlingsinstrument:  

 
Barnets namn………………………. Ålder……………………. 
 
1. Beskriv barnet 
2. Beskriv hur barnet fungerar 
3. Beskriv vilka situationer under dagen som fungerar bra  
4. Beskriv vilka situationer eller sammanhang som fungerar mindre bra 
5. Barnet väljer helst att 
6. Barnet väljer helst inte att 
 

7. Beskriv hur barnet skall kunna få vad det behöver 
8. Beskriv din roll under arbetet med barnet  
9. Beskriv vad som är viktigt att tänka på under arbetet med barnet 
 

10. Målsättningen är att barnet ska…… 
11. Jag prioriterar att börja med att…. 
12. Utvärdering sker…… 
 

Genom att använda underlaget kunde vi styra fokus mot vad barnet behöv-
de och vad pedagogerna såg var viktigt att förändra i sitt eget förhållnings-
sätt för att försöka stärka förutsättningarna för barnet att klara delmålen. 
Samtalen kunde fylla funktion att skapa delaktighet där utbyte kunde ske 
för att fläta samman allas erfarenheter och iakttagelser vid olika tidpunkter, 
sammanhang och utifrån olika omständigheter i familjeliv och (för)skola. 
Aktiviteter i familjen och i (för)skolan utgjorde källa till lektema och upp-
slag som kunde föras in i lekprocessen. Innehållet i underlagen reviderades 
under samtal och varje termin gjordes en mer övergripande avstämning ut-
ifrån dåvarande situation tillsammans med föräldrar och pedagoger. 

I det fortsatta samarbetet med pedagogerna i verksamheten och mig som 
specialpedagog och forskare som deltagande observatör kom inslag av 
kombinerade utbytesdagar/utbildningsdagar att vara en av de fyra aktivi-
teterna i konceptet. Under dessa dagar som inföll en till två gånger per ter-
min samlades pedagoger som hade funktionen att ansvara för ett aktivt del-
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tagande med ett eller flera barn i lekprocessen. Under dessa utbytesdagar 
ägnades sig pedagogerna och jag åt att studera videoinspelningar och analy-
sera dokumentation av ett eller några barnens aktivitet i lekprocessen. Både 
barnets och den vuxnes handlingar och språkbruk studerades ingående. Do-
kumentationen innehöll sekvenser av en lekprocess där barnets utveckling 
och lärande kunde följas över tid. Hälften av barnen var videofilmade och 
deras agerande och samspel följdes upp mycket medvetet. Här kunde peda-
gogerna se, höra, reagera och reflektera över vad som skedde mellan vuxen 
och barn. De inspirerades och lärde av varandra och med stöd av mig som 
deltagande observatör. Frågor vi ställde oss var? Hur hanterade barnen be-
grepp, tids- och rumsuppfattning, roller och hur var det med uthållighet och 
att knyta samman olika aspekter och delar av innehåll. Fanns det någon röd 
tråd i barnets berättande så att andra kunde följa barnets tankar och avsikter 
i leken? Kunde barnet laborera med föreställningar och använda symboliska 
gester, handlingar och låta olika föremål föreställa något annat? Vad funge-
rade, i vilket sammanhang och vad fungerade inte? När svarade barnet på 
inviter och symbolisk interaktion och varför just då och detta och när svara-
de inte barnet? Vad kunde vara lämpligt att i nästa fas försöka introducera. I 
vilket sammanhang, var i leken såg vi barnet ta ett steg vidare och hur sva-
rade barnet på introduktion av nya begrepp – ord? Kunde barnet variera 
utformning och språkbruk i relation till innehåll och egna behov av att för-
tydliga och uttrycka delar i innehåll och tänkta scenarion? Utbytesdagarna 
erbjöds parallellt med att det direkta arbetet med barnen och handledning 
utifrån varje pedagogs behov i relation till barnets behov pågick med 
pedagogerna var tredje vecka.  

Samtal och kontakter med barnens föräldrar genomfördes och kan 
ses som en aktivitet som låg parallellt. Även under dessa träffar studerades 
filmer och fördes resonemang över observationer och iakttagelser sam 
gjorts av alla tre parter (föräldrar, pedagoger och mig som handledare) som 
skulle samverka för att stödja och följa upp barnets handlingar och aktivite-
ter. Det var viktigt att just fånga barnets eventuella försök till att anamma 
lek, språk och social kompetens för samvaro och utbyte med andra för att i 
det ögonblick barnet trevade sig i den riktningen kunna ge förstärkning 
framåt mot ett deltagande. Det kom då att handla om att observera barnets 
handlande i lekprocessen och i samvaro med andra barn i den dagliga akti-
viteten och i relation till ordinarie dagsprogram samt barnets agerande i 
förhållande till familjen och kamrater eller syskon i hemmiljö.  

Samtalen och utbytet mellan alla parter mynnade ut i överenskommel-
ser som innebar att en anpassning av aktiviteter gjordes till barnets för-
måga att klara ett deltagande i gruppens eller klassens planerade aktivite-
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ter. Detta gjordes medvetet för att ge barnet en chans att lyckas under en 
introduktionsperiod då barnet skulle erbjudas ett aktivt deltagande i en akti-
vitet som kanske inte tidigare varit möjlig att prova. Det innebar att arbetet 
med de fyra aktiviteterna flätades samman och skräddarsyddes utifrån 
behov av stöd i verksamheten men påverkades av och inspirerade även 
föräldrarna att försöka på liknande sätt hemma för att stimulera barnets 
lekande och lärande. Underlaget och frågorna som presenterades i föregå-
ende kapitel tjänade som en enkel överenskommelse och ett korrigeringsin-
strument som följdes upp varje termin och nya mål sattes upp. En ofta åter-
kommande fråga från föräldrarna blev: Vad kan vi göra hemma för att stöd-
ja barnet? Föräldrarna tog själva initiativet till detta. Det direkta arbetet på-
gick under åren 1994-1999 (se figur 4).  

 

En första rekonstruktion utifrån observationer och samtal 

När det insamlade materialet från de fyra aktiviteterna skulle sorteras hand-
lade det om att se på vad det innehöll. Innehållet kunde ge information av 
numerisk eller icke numerisk art, fakta och uppgifter, kvalitativ eller kvanti-
tativ, som hård- eller mjukdata. Vart efter som sortering av innehållet sked-
de kunde jag sammanställa resultat, delar till hela kluster av beskrivningar, 
bilder, diagram eller tablåer men även observationer som över tid visade på 
progression - processer och klargjorde förändringar. Vad innehöll utsagor 
och hur kunde olika skeenden eller utsagor relateras till varandra, det blev 
intressant att försöka fånga upp. Mönster växte under beskrivandet fram 
som visade ny och annan information än vad det fragmentariska datamate-
rialet utifrån att följa vart och ett av barnen vid enstaka tillfälle visat. Jäm-
förelser kunde göras mellan hur olika förutsättningar och behov framstod.  

Vid en första genomläsning av data som samlats in kan jag konstatera att 
materialet som från början omfattade 40 barn reducerats. Barnen som ingått 
i studien har under datainsamling och inför bearbetning numrerats 1-40. Det 
för att förenkla sammanställning av material utifrån de fyra aktiviteterna. 
En flicka och två pojkar kan inte följas upp då dokumentation av deras del-
tagande i aktiviteter saknas. Materialet omfattar därmed 10 flickor och 27 
pojkar.  

Att finna det generella och specifika 
När jag skulle försöka sammanställa mina första intryck från observationer 
och samtal under inledningsskedet av forskningsarbetet ställde jag mig frå-
gan: Kan det finnas generella mönster i ett så litet material? Jag beslutade 
mig för att försöka söka efter mönster och efter sådant som kunde vara av 
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ett mer specifikt slag. Att både se på det generella och specifika kräver att 
jag kan samla ihop data för tolkning övergripande och samtidigt i rekon-
struktionen genom att lyfta fram olika exempel levandegöra den praktiska 
situationen. Fanns det något som återkom eller visade sig vara framträdande 
i flera sammanhang, eller under likartade betingelser? Om det framträdde 
mönster, vad kunde dessa mönster i så fall stå för? För att använda verk-
samhetsteorin på ett ändamålsmässigt sätt kunde bilder av hur barnen i oli-
ka miljöer hade det ge ledtrådar? Hur såg det ut i praktiken? Hur såg rela-
tionen mellan individ och miljö ut? Utgångsläget måste exemplifieras för 
att kunna visa: Vad fungerade och vad fungerade inte i pedagogernas arbete 
för att möta barnens behov? Vilka behov, motiv och förutsättningar fanns 
för att införa de fyra aktiviteterna i relation till varje barns och arbetslags 
situation, dvs. hur såg utgångsläget ut inför förändringsarbetet? Barnens 
situation och behov måste synliggöras liksom pedagogernas upplevda situ-
ation och behov. Jag väljer här inledningsvis att tala om pedagogernas upp-
levda situation eftersom det var de som påtalade sitt eget och barnets behov 
av stöd även om föräldrarna fanns med i resonemanget och var med på att 
kontakt togs för specialpedagogiskt stöd. 

Mötet med några av barnen i (för)skolmiljön 
I inledningstexten finns en beskrivning, ”Pojken på golvet”. Exemplet åter-
ger i korta drag hur en vardag kunde te sig för pedagoger och ett barn vid 
tidpunkten då utvecklingsarbetet tog sin början. Nu följer en uppföljande 
beskrivning av det barnet i mötet med aktiviteten lekprocessen och observa-
tioner av ytterligare åtta barn som ingått i undersökningen. Därmed ges ex-
empel omfattande nio barn som beskrivs närmare och övriga 28 barn relate-
ras till i övergripande sammanställningar. Urvalet av de barn som får utgöra 
exempel har baserats på följande kriterier: Färre flickor än pojkar utgjorde 
den totala undersökningsgruppen därför får tre flickor och sex pojkar från 
det yngsta barnet 2,7 år till det äldsta 11 år utgöra exempel. Barnen fanns på 
sju av de nio rektorsområden som ingått i studien, två enheter har två barn 
med. Exemplen med barnobservationer har också valts ut med hänsyn till 
om barnet fått direkt eller indirekt stöd av specialpedagog under lekproces-
sen. Tre undergrupper framträder utifrån att:  

 
A. pedagoger i verksamheten har tagit ansvar för lekprocessen med 

barnet med stöd av handledningssamtal med specialpedagog och 
samtal med föräldrar 
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B. specialpedagog har påbörjat arbetet med lekprocessen, med stöd av 
handledningssamtal med pedagoger och föräldrar. Andra pedagoger 
tar över lekprocessen med barnen med stöd av handledning av speci-
alpedagog och samtal med föräldrar 

 

C. specialpedagog har arbetat med barnen i lekprocess, med stöd av 
handledningssamtal med pedagoger och samtal med föräldrar 

 
 Benämning                 Ålder    Barn nr  Underlag för rekonstruktionsarbete  

A.1 Pojken på golvet  2,7år 35 Observationer G-M och Samtal med peda-
gog (G-M,W) 

2. Flickan i hörnet  3 år 33 Observationer G-M och Samtal med peda-
gog (G-M,W) 

3. Flickan med kraften  6 år 28 Observationer G-M och Samtal med peda-
gog (G-M,W) 

     

B.1 Pojken utan ord  2,7 år 7 Obs. G-M, Samtal med förälder (E,H)/o 
pedagog (K-E,O)  

2. Pojken och skör 
heten 

 3,5 år 30 Obs. G-M, Samtal med förälder (E,H)/o 
pedagog (K-E,O)  

3. Flickan som gungar  6,5 år 20 Obs. G-M o Samtal med förälder (E,H)/o 
pedagog (K-E,O)  

     

C.1 Pojken utanför  6 år 17 Obs. G-M o Samtal med förälder (E,H)/o 
pedagog (K-E,O) 

2. Pojken och tidning-
arna 

 7 år 37 Obs. G-M o Samtal med förälder  E,H)/o 
pedagog (K-E,O) 

3. Pojken och ut 
maningen 

10 år 22 Obs. G-M o Samtal med förälder (E,H)/o 
pedagog (K-E,O) 

 
Figur 5. Barn, som utgör exempel för beskrivande.  
 
Beskrivningarna som följer utgör nio exempel. De utgår från de första ob-
servationer av respektive barn som gjordes och den första information som 
föräldrar och ansvariga pedagoger i respektive verksamhet gav. Observa-
tionerna ger en bild av hur barnen fungerade i samspel med sin omgivning. 
Barnen har i observationerna fått en namnrubrik relaterat till hur situationen 
såg ut för barnet då det specialpedagogiska arbetet tog sin början. Till re-
konstruktionen av barnets och pedagogernas situation utifrån mina iaktta-
gelser och observationer som deltagande observatör har reflektioner och 
kommentarer av föräldrar och pedagoger fogats. Dessa reflektioner och 
kommentarer återger deras respektive upplevelse av barnets behov och situ-
ation vid tidpunkt då samarbetet påbörjades, och utgörs av datamaterial från 
de inspelade intervjuer som genomfördes i slutet eller efter det att barnet 
avslutat ett deltagande i lekprocessen. Det handlar alltså om att föräldrar 
och pedagoger ser tillbaka på barnets deltagande i lekprocessen, och består 
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av s.k. retrospektiva data. Utifrån olika frågeställningar under intervjuerna 
ger de sin syn på vad som legat bakom ett behov av och önskemål om spe-
cialpedagogiskt stöd för barnet.  

Att se det specifika, mötet med barnen i grupp A 
Barn som finns med som exempel presenteras här i den ordning som figur 
5. visar. Det innebär att först kommer de tre barn som pedagogerna har 
ansvarat för i lekprocessen med stöd av handledning från specialpedagog, 
vilka utgör grupp A.   
 

Pojken på golvet (A,1) 

(barn 35, ålder 2,7- 4,7)  
 

Se beskrivning av barnet i inledningskapitlet (Ett konkret exempel…) ut-
ifrån observationer i förskolemiljön.  

Reflektioner över behov och aktivitet 
Förskollärare (A) ser tillbaka på och reflekterar över vad som var grunden 
till att förskolan önskat kontakt med specialpedagog (intervjuare G-M,W). 
 

Vi såg att det här föll inte inom normaliteten, det var något med det här bar-
net som vi inte tidigare hade sett. Det kan vi inte, det här måste vi få hjälp 
med. Det var svårt att föra ett resonemang med det här barnet, [han] var ett 
instängt barn som inte såg så mycket av det runt i kring i omgivningen. Det 
blev mycket konflikter om han fick kamrater för nära sig. Det gick ganska 
bra med vuxna men han tog inte in så många vuxna utan några. Det var 
ganska svårt med avbrott och nya aktiviteter för honom. Det blev utbrott 
och aggressivitet, han sade jag kan inte, vill inte. Han ville gärna gå ut och 
leka men det berodde på om han skulle ha vissa kläder eller inte om det gick 
att genomföra.  

 
Pojken visade i observationerna underaktivitet. Han deltog sällan i vardags-
planering och gemensamma aktiviteter tillsammans med de andra barnen i 
förskolemiljön. När förskollärarna försökte få honom med reagerade han 
med aggressionsutbrott. Perioder under dagen visade han påfallande passi-
vitet och något intresse för de andra barnens spontana förehavanden och 
lekar förekom inte. Utifrån resonemang med pedagogerna i verksamheten 
och vad observationerna visade utkristalliserade det sig att: Barnet hade 
behov av stöd för att öppna sig mot andra och kunna tillgodogöra sig det 
som förskolan och samvaro med andra barn kunde ge. Ett lekfullt lärande 
och aktivt deltagande i vardagssamvaro där språkligt och begreppsmässigt 
erfarenhets- och tankeutbyte kan stimulera hans fortsatta kunskapsinhäm-
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tande är här med pedagogernas stöd nödvändigt att försöka skapa. Målet 
bör vara att få barnet med i förskolans aktiviteter i högre grad an vad som 
var fallet då observationerna gjordes. 

Samtal om det konkreta arbetet med lekprocessen, att ta vara 
på erfarenheter  
Den förskollärare (A) som tagit ansvar för pojken beskriver arbetet:  

 
Jag började men till att börja med ville han inte följa med mig till ett annat 
rum. Utan då fick vi avgränsa oss i ett litet hörn uppe i lekhallen med hjälp 
av skärmar. Och där fick vi börja med att skapa relation till varandra först. 
Jag började att lyssna in honom och jag härmade honom mycket först för att 
han skulle bli intresserad av mig. Så första veckorna var vi i lekhallen. 

 

Hon modellarbetar:  
 

Han tittade på mig och härmade mig, gjorde som jag. Vi började med att 
köra med bilar och så kom vi vidare med att bygga hus och använda dockor. 
Nu är han intresserad av ett hemmahus och ett dagishus. Pappan är hans roll 
och jag de andra. Just nu så är det två eller tre personal i huset. Jag har varit 
två roller under en längre tid. Nu har han börjat att plocka in andra personal 
i roller i leken. Vissa barn låtsas han nu finns med. Han leker nu vardag.  

 

Barnets intresse riktas mot de andra barnen:  
 

Han är betydligt öppnare för vad andra leker nu och han börjar samspela 
mer med de andra. Han är överlag öppnare och härmar vad de andra gör mer 
nu än tidigare. Han ser ju nu vad som pågår i rummet. Vad personalen gör 
och vad barnen leker. Tidigare hade han sitt runt sig, han var i sin glaskupa 
och lekte.  

 

Hur uppfattar barnet det att leka?  
 

Det är en rolig stund då man bara får rå om en vuxen. Bara jag skapat rela-
tionen med honom har det gått bra, jag var ny personal när vi började. Han 
jublar när jag säger att vi ska gå. Han frågar efter det också [leken], om vi 
inte ska göra det.  

 

Förändringar syns i barnets beteende:  
 

Han är öppnare mot andra vuxna han ser fler omkring sig, ser vad de gör. 
Han kan ha de andra barnen närmare inpå sig. Han kan leka enklare leker 
tillsammans med andra barn idag.  

 

Barnet på väg mot att fungera i aktiviteter utifrån dagsplanering:  
 

Det fungerar bra med dagsplanering han har ett eget schema som han går 
och tittar på, vissa bilder tycker han inte om så dem rev han ur. Gå på toalet-
ten det slänger han bort, annars går han och tittar på bilderna och följer det. 
Så har han sin bok också där vi skriver. Det är han inte så intresserad av, det 
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får jag göra då så går vi igenom schemat i stället. Det går framåt hela tiden, 
han behöver stöd av en vuxen som visar honom, framförallt vad som skall 
göras. Så att han förstår vad det går ut på. Om man säger alla barn skall sätta 
sig vid bordet så inte kommer han och sätter sig. Han behöver den extra puf-
fen. t.ex. om vi ska klippa, får jag ta med sax och papper till lekhallen och 
visa honom, så att han förstår vad vi ska göra. 

 

Tankar om arbetssättet:  
 

Lekprocessen: Det är ett enkelt sätt att arbeta. Det krävs inte så mycket runt 
i kring det blir inte så tungjobbat. Det krävs alla tankar och att man skriver 
men det går lätt att ta det till sig. Annars kan det bli så mycket kring arran-
gemang att man tycker och gud så mycket och så drar man sig för det i stäl-
let. Jag skulle säga att alla barn uppskattar det här. Att få en samtalspartner. 
Det är så många barn och lite personal. Säkert inte bara det man leker utan 
också det att få vara med en vuxen är bra. 

 

Reaktioner från andra på att föra in lekprocessarbetet i verksamheten:  
 

Det är övervägande positivt, andras reaktioner på det här arbetssättet men 
det kan vara svårt också att legitimera det, varför går jag iväg. Jag inte bara 
leker med barnet här. Hela personal-laget uppmuntrar mig och säger ibland, 
den här tiden kanske du kan ta istället för den här tiden då när den inte blev 
av. De tycker att det är bra och de har sett att det har gett resultat som de 
kan se i vardagen.  

 

Att beskriva och dela med sig av erfarenheter till arbetslaget:  
 

Man får förklara ganska mycket vad det innebär men de är positiva till ar-
betssättet. De säger att de tycker det är bra och de kan också komma med 
förslag. Det här skulle du kanske kunna ta med om i din lek. Det kan vara 
något som de tycker att de har svårighet att förklara för honom eller något 
han varit med om. Det tycker jag också är ett bra betyg på det vi gör. 

 

Om att ha tålamod och vara konkret i dialog och lekhandlingar:  
 

Man kan se att han behöver mycket tid och många gånger göra samma sa-
ker, innan vi kan gå vidare. Han behöver göra, leka samma lek många gång-
er, några veckor i alla fall. Vissa saker tar han in i leken och vissa saker tar 
jag in i leken om jag ser att nu stagnerar det, nu händer ingen utveckling, då 
brukar jag plocka in nytt, fylla och puffa på. Det är han positiv till. Vissa 
saker kan jag få leka många gånger, bredvid honom, innan han tar in det. 
Det händer en liten förändring. Om det är något speciellt som jag vill att han 
skall uppmärksamma då. t.ex. det här med tidsperspektiven, rytmen i dagen. 
Hjälpa honom att komma ihåg t.ex. vi sade igår att vi skulle, nu ska vi göra 
det idag. Det går sakta, men framåt. Ett tag ville han inte avsluta. 

 

Barnets kompetens växer och omfattar att ta ansvar och förstå i tid och rum:  
 

En sak som är spännande är att han vill ju inte avsluta och gå på toaletten, 
han är ju så uppspelt och tycker att det är så kul så det kan sluta med en liten 
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olycka. Vi måste avbryta och gå på toa. Tidigare ville han avsluta då nu är 
det inga problem alls. Det kan gå fort att uträtta. Vi har almanacka och visar 
att det kommer igen [tillfälle till lekprocess]. Vi säger att vi ska avsluta han 
kan se i sin almanacka att det kommer fler tillfällen [det finns kryss på de 
dagarna i hans almanacka]. Vi leker mellan 20 minuter och en timme kan 
det bli ibland.  

 

Förståelse och tolerans hänger ihop: 
  

I början var det viktigt att bygga husen det var väldigt viktigt för honom. Nu 
kan han bo på gräsmattan bara han är inte alls intresserad av att bygga hus 
runt sig. Det får jag göra nu. Han vill komma igång och leka istället direkt. 

 

Att anpassa sig till barnets nivå i en dialogen är inte helt lätt:  
 

Föräldrarna förväntar sig att han skall lära sig sådant som passar ett mycket 
äldre barn t.ex. höger och vänster. Han lekte mycket reselek när han varit 
till mormor i Stockholm och han fått åka tåg och bil. Mamma är mycket ak-
tiv och talar för barnet mycket och snabbt. Barnet lär sig fraser som mamma 
ger honom genom att säga, säg så här till honom. Barnet upprepar utan till-
synes att förstå. 

 

Utbyte om erfarenheter från lekprocessen pedagogerna emellan:  
 

Vi är tre som arbetar så här [med lekprocessen] så vi kan prata med var-
andra och fråga varandra om tips och idéer hur olika situationer uppstår och 
kan förklaras. Ibland frågar jag de andra om vad som hänt i barnets vardag 
för att förstå mer. Det är ju svårt att beskriva och förmedla barnets kropps-
språk och uttryck. Man kan se att han /barnet tänker på ett sätt så formar jag 
om innehållet för att se om han tar in det och kan ändra sin tankebana i sin 
lek. Man får mer tankar efter teoridagen om lekprocessen om hur mycket 
leken innehåller. 

 

Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
Pojken deltar endast korta stunder i de aktiviteter som förskolan erbjuder. 
Trotts att de lockar honom eller försöker att med ord förklara vad som skall 
ske och vad som väntar i nästa aktivitet fungerar det inte tillfredställande. 
Övergångar mellan olika aktiviteter är också svåra att hantera för pedago-
gerna. Barnet vill inte delta i olika aktiviteter. Kamraters aktivitet fångar 
inte hans intresse. Pedagogerna behöver stöd för att strukturera upp arbetet. 
Vem skall ta ansvar för arbetet med pojken. Hur skapa direkta handlingar 
som kan nå fram och möta barnet där han befinner sig i tankar och förståel-
se. En pedagog tar på sig ansvaret och tillsammans med barnet strukturerar 
de tid, innehåll och kan fylla samvaron med en aktivitet som barnet kan 
anamma och hon hjälper honom att bygga upp begrepp och förståelse men 
också vilja och intresse för att leka. 
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Pedagogen beskriver hur hon leker med pojken, hon upprepar och ut-
vecklar leken vart efter som han svarar på hennes initiativ. Hon läser av 
honom hela tiden och anpassar handlingar, ord, begrepp och symbolisk lek 
till vad han har förutsättning till att klara (jämför Vygotsky, söka potentiell 
utvecklinszon och Walden och Wetso, åtta symboliska nivåer). Pojken be-
höver konkret få se hur leken kan byggas upp. Först är det bilen, pojkens 
leksak som öppnar upp för ett första möte (jämför Piaget, lek med föremål). 
När jag observerat pojken och gjorde mitt första försök att bryta hans isole-
ring var det genom att i aktiv handling föra bilen fram och tillbaks på gol-
vet. Pojken såg och kände hur bilen rullade. Vuxen försöker sedan bygga 
upp en miljö för lek och föra in roller. Pojken följer då med in i leken (jäm-
för Vygotsky, vuxen visar före). Vuxen skapar variation i leken genom att 
ändra eller föra in nytt innehåll (jämför Damasio, utvidga repertoaren). 
Barnet klarar att efter en tid hålla en roll och visar aktivt att han vill leka 
(jämför Erikson, hopp, vilja, till aktivitet). Han ser glad ut. Han får av vux-
en hjälp att tolka signaler för att gå på toaletten och att klara toalettbesök 
med vetskap om att det kommer fler tillfällen för lek (jämför Damasio, 
känslomarkörer som blir laddade med positiv erfarenhet). Genom att pojken 
får en almanacka där lekstunder markeras kan han bygga upp någon slags 
förståelse för att det kommer fler tillfällen och därmed acceptera avbrott i 
leken. Pedagogen visar tillit och respekt för pojkens behov och förmåga att 
förstå. Pojken visar efter en tid hur han själv kan ta upp upplevelser av rese-
lek som tema för samspel i lekprocessen (jämför Leontiev, barnet har upp-
levelsen och håller på att bygga upp kompetens för hur skapa symbolisk 
interaktion, han har inre motiv för att skapa handlingar, lek). Innehållet blir 
så småningom intressantare för honom och ramen, den skapade lekmiljö är 
inte lika viktig längre, den finns där mer perifert. Förälder möter inte barnet 
på barnets nivå. En för abstrakt dialog klarar han inte att tolka innehållet i. 
På förskolan anpassar pedagogen sitt förhållningssätt till vad barnet svarar 
på. Hon läser av barnet och korrigerar innehåll och utformning så att det 
skall vara möjligt för pojken att anamma lekprocessen och förstå innehålls-
budskapet. Efter en tid börjar pojkens beteendemönster förändras han söker 
sig till de andra barnens aktiviteter. Han studerar deras lekar och provar att 
gå med i lekar (jämför Leontiev, roleplaying) Han klarar nu lek (med en 
”World of things and World of people”). Synen är hans starka kanal för att 
ta in intryck. För att ytterligare stärka honom använder därför pedagogen 
bilder och bildscheman som ger honom en chans få överblick, att se hela 
dagens aktiviteter vilket kan vi förmoda ger honom en trygghet av att veta 
vad som komma skall. Medvetet arbetar pedagogen även med att uttrycka 
och förtydliga tid- och rumsbegrepp för barnet. Aktiviteten, uppläggning 
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och innehåll anpassas till pojkens förmåga att absorbera och pröva sig fram. 
Lärandeprocessen stimuleras (jämför figur 1), barnet befinner sig i ruta 3 
och kan med vuxens stöd och agerande samt anpassning av miljön komma 
stundvis i samspel motsvarande ruta 4.  
 

Flickan i hörnet (A,2) 

(barn 33, ålder 3 – 4,5) 
 
På en förskola möter jag ett arbetslag som känner sig ”handfallna inför hur 
de skall lyckas få en flicka att bli trygg i gruppen”. Flickan är 3 år. Inskol-
ningsprocessen har pågått ”under några månader utan resultat. Hon bara 
gråter och gråter”. Pedagogerna har ”turats om att försöka få flickan att 
knyta an till någon i personalgruppen och upptäcka de andra barnen”. 
Flickan är adoptivbarn men har varit i Sverige sedan hon var ca 3 månader. 

 
Jag besöker förskolan under några dagar och följer pedagogernas arbete 
med barnen i syskongruppen som består av barn i ålder 2, 7 – 6 år. Jag är på 
plats när mamma lämnar barnet. Flickan smågråter när hon kommer. Mam-
ma hjälper henne av med kläder och kramar hej då. En pedagog möter och 
tar flickan i famnen in till de andra barnen i stora lekrummet. Här pågår lite 
olika aktiviteter. Barnen har grupperat sig och några flickor småbusar med 
varandra. Två pojkar leker med ett tåg och bitar av räls på golvet. Några av 
barnen och en pedagog äter frukost i ett angränsande rum. Flickan gråter 
fortfarande i famnen på sin fröken. Det blir dags för samling. Efter lite upp 
plockning av leksaker från golvet samlas alla stora och små i det stora lek-
rummet. Några av barnen är oense om vem som skall få sitta i knät hos en 
av fröknarna. Flickan vill inte sitta med i ringen hon gråter mer högljutt och 
visar med hela kroppen att hon inte vill vara i samlingen. Flickan och hen-
nes fröken sjunker ner i ena hörnet av rummet. En fröken försöker läsa högt 
ur en sagbok för barnen i samlingen. Några av barnen lyssnar, andra ser ut 
att vara upptagna av småprat med en kompis eller lek och plock med gosed-
jur. Barnen och de vuxna sjunger: Nej, se det snöar, och gör rörelser till. 
Utanför fönstret snöar det och fröknarna fortsätter samlingen med att tala 
om att de ska klä sig varmt för att gå ut till backen och åka pulka. Flickan 
storgråter nu så hela kroppen skakar. Hon överröstar de andra. De andra 
lämnar rummet för att gå och klä på sig. Pedagogen försöker få flickan att 
lugna sig genom att prata lugnande till henne. ”Vi kan vänta här, vi kan gå 
när de andra är klara.” Ännu har jag inte hört flickan säga ett ord. Enligt 
mamma och pedagogerna har hon ett bra ordförråd och kan uttrycka sig väl. 
Efter en stund när de andra gått ut, föreslår fröken att de skall följa med ut. 
Flickan gråter fortfarande och fröken får bära henne till hallen under protest, 
för påklädning. Ute på gården står flickan på samma fläck och gråter under 
ca 40-50 minuter. Alla försök att få henne med i aktiviteter och lek med snö 
misslyckas. Hon ser inte åt de andra barnen, hon ser inte åt pedagogerna 
heller. Hennes gråt ser ut att helt uppta henne.  
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Det ”här mönstret har upprepat sig varje dag under ett par månader” sä-
ger en pedagog. ”Någon som gråter så har vi aldrig tidigare stött på”, säger 
en annan. ”Det är ingen vanlig gråt den ligger djupare” säger en tredje av 
flickans fröknar. ”Vi når henne inte ibland för hon är helt borta i sin gråt”. 
Det blir dags att gå in igen för samling till lunch. Efter lunch är det lite olika 
aktiviteter som pågår. Barnen kan måla och rita, bygga med Lego, leka i 
dockvrån eller delta i sagovila som några av barnen väljer. Flickan sitter i 
hörnet av stora lekrummet. Hon gråter korta pass och blir så tyst för att åter-
igen gråta. En av hennes fröknar försöker att få henne att vilja pröva någon 
aktivitet. Det är ogörligt. Hon sitter kvar i hörnet av rummet och håller ett 
mjukisdjur i famnen. Några av pojkarna bygger med Lego. Efter en stund 
börjar de skjuta vagnen som har hjul och som legobitarna ligger i runt i 
rummet. Lite senare överger de vagnen mitt på golvet.  

 
Nu ser jag min chans. Hittills har jag medvetet valt att inte se på flickan. Jag 
har visat med hela mitt kroppsspråk att jag inte är intresserad av henne. Jag 
har sett ner och förbi flickan och hållit mig mycket avvaktande på avstånd i 
över fyra timmar. Jag har inte gått in i dialog och lek med de andra barnen 
heller. Min roll har varit observatör halvliggande på golvet. Nu förändrar 
jag min roll. Jag vill göra ett försök till kontakt. Jag har av pedagogerna och 
föräldrarna fått veta var flickan bor, hur huset ser ut, hur hon tar sig till för-
skolan, att flickan har pulka hemma, att hon har en kompis som hon träffar 
ibland. Hon har inte lekkamrater just där hon bor. Hon är även hemma för-
siktig och avvaktande. De har bekymmer att få henne med på olika aktivite-
ter. Hon är ofta ledsen.  
 

Jag kryper fram tar lådan med Lego och lägger mig ner på mage på golvet, 
ålar fram med lådan bredvid mig. Jag ser ner i lådan, där finns små Duplo-
figurer. Jag tar en och säger: ”Här är ……, (flickans namn). Här ska 
…….bo, ……….s hus är rött, här bor jag med mamma och pappa.” Jag 
bygger med några röda bitar formen av ett hus. Jag plockar fram två figurer 
till som får föreställa mamma och pappa. ”Nu åker vi till förskolan. ……… 
skall till förskolan och träffa de andra barnen.” Jag tar en leksaksbil som är 
blå. Samma färg som familjen har på sin bil. Jag har ännu inte sett mot 
flickan men jag känner hennes blickar mot mig. Gråten har tystnat. Jag leker 
vidare och säger. ”Nu kommer ……. till dagis, fröken Ulla möter. 
…….gråter hon vill inte lämna mamma.” Nu lägger jag in ”………. vinkar 
till mamma. Fröken och …….går in till de andra barnen. Nu är det samling, 
nu samlas alla.” Jag upprepar i leken dagens händelser. Med ord och ges-
ter, intonation försöker jag i leken återskapa förmiddagens aktiviteter. Jag 
plockar fram fler dockor som får gestalta de andra barnen. Nu sätter jag 
……. i ringen med de andra barnen. I leken, låter jag ………. dockan 
sjunga med de andra barnen sången: Nej, se det snöar. Jag sjunger och hål-
ler i dockan jag kallar ………. Nu låtsas läser frökendockan Ulla saga och 
går så vidare till att åskådliggöra när ”barnen går till hallen för att klä på 
sig”. På låtsas med gester och ord försöker jag återskapa händelseförloppet. 
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Jag tar dockan, fröken Ulla och låter henne klä på dockan ………. Nu ska 
de ut och åka pulka. Vi går till backen. I leken går fröken Ulla och 
………till backen. De åker pulka. ”De har roligt” säger jag, samtidigt som 
jag låter dockorna åka ner för en låtsasbacke i luften. 

Nu händer det något: En hand kommer fram och tar dockan ………ur 
min hand. Leken fortsätter. Flickan leker att dockan ………åker pulka ner-
för backen. Jag övergår till att sätta ord på hennes handlingar och sköta 
dockorna som gestaltar de andra barnen och fröken. Leken fortsätter, när jag 
ser upp, för första gången mot flickan ur min medvetet underlägsna position, 
möts jag av ett leende. Pedagogen som hela tiden funnits vid flickans sida 
har avvaktande lyssnat in och sett hur det hela utspelade sig. Hon ser också 
glad ut. Runt oss har det samlats några barn som intresserat iakttagit det 
sceneri som just utspelat sig. De kliver nu fram och försöker bidra till att 
leka vidare.  

 
Efteråt talar vi, pedagogerna och jag, om att här finns något att bygga vida-
re på. Flickan ser ut att klara av att gestalta en lek som bygger på hennes 
egen berättelse, livet och vardagen. Figuren dockan och vuxens lek kan 
stödja henne i berättandet och göra det möjligt för henne att med gester och 
enstaka ord leka deltagare i aktiviteter. Hon kan stimuleras till denna aktivi-
tet, här kan vi finna motivation för handling hos barnet och hos pedagoger-
na för att stödja barnet i lärande. En pedagog som sett min lek på golvet för 
att försöka finna något som kunde öppna upp för en dialog och kommuni-
kation, kom till mig just när jag skulle gå och sa: ”Idag fick jag mig en tan-
keställare, och aha- upplevelse, varför gör vi inte så här? Det är ju så enkelt, 
så här borde vi aktivt arbeta för att stärka alla barn.” Efter att tidigare ha 
misslyckats med inskolning av barnet fanns en motivation för att förändra 
strategi och försöka något nytt. Målet var att få barnet i aktivitet med de 
andra barnen på förskolan.  

Reflektion över behov och aktivitet 
Reflektioner över barnets behov och den arbetssituation som var utgångslä-
get på förskolan då en inledande kontakt togs och pedagogerna uttalat öns-
kemål om handledning i arbetet för att möta barnet. Förskollärare (L) ser på 
mötet med flickan. (intervjuare G-M,W) 

 
Jag kan berätta att när jag började arbeta på den här förskolan. Det var den 1 
februari 199…, det första jag fick se när jag kom in på förskolan var en liten 
flicka som satt i en barnstol. Fast hon då var 3,5 år. Så fort personalen satt 
ner henne på golvet så skrek hon. Hon hade då innan tytt sig till en personal 
som då hade slutat. Det var väldigt långa och dramatiska avsked från mam-
man, personalen ansåg att de hade gjort det mesta som var möjligt att göra. 
Jag försökte också att få kontakt med flickan och fick det inte. Då kände jag 
att det här klarar jag inte av själv, därför sökte jag hjälp.  
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Hon sökte ingen som helst kontakt med andra barn. Just hennes skrik var 
fruktansvärt, hon kom i affekt och kunde skrika i flera minuter. Det gick 
inte att få kontakt med henne. Hon försvann alltså i sitt skrikande. Och det 
fanns ingen bland de vuxna som det gick bättre för [att nå henne]. Hon rea-
gerade också på vuxnas sätt att vara. Man fick vara väldigt försiktig mot 
henne.  

Det var ingen skillnad alls [hur hon fungerade i förhållande till dagspla-
nering]. Varje gång det blev ett nytt uppbrott, så blev det ett nytt skrik. Jag 
tror egentligen inte att hon uppfattade vad som hände under hela denna dag, 
dagarna. Jag tror att hon var helt innesluten i sig själv och kämpade med sig 
själv för att överhuvudtaget klara de här timmarna tills mamma kommer och 
hämtar henne.  

 
Som framgår av observationen var ”Flickan i hörnet” ett barn som är under-
aktivt när lekprocessen introducerades i hennes förskolemiljö. Hon reagera-
de med gråt och skrik när pedagogerna försökte nalkas henne och få henne 
motiverad för aktiviteter. Till att börja med såg det helt omöjligt ut. Någon 
spontan kontakt med andra barn förekom inte. Hon ville inte släppa någon 
nära. Det var svårt att bryta mönstret och få henne att upptäcka vad som 
fanns att tillgå i miljön. Hon saknade trygghet för att våga ge sig hän åt någ-
ra aktiviteter. Som första mål satte vi upp att försöka få flickan trygg i mil-
jön. Genom att en pedagog i så stor utsträckning som möjligt skulle vara 
nära henne skulle en relation byggas. En förutsättning för arbetet blev också 
att försöka samla information om vad flickan var med om tillsammans med 
familjen för att få material till innehåll i lekar.   

Samtal om det konkreta arbetet i lekprocessen, att ta vara på 
erfarenheter 
En av förskollärarna tar efter samråd i arbetslaget på sig ansvaret att arbeta 
vidare med flickan i lekprocessen utifrån vad vi påbörjat och vad som var-
dagen kunde tillföra i form av upplevelser, aktiviteter och att gestalta detta i 
lek med barnet.            
 

Jag fick börja med att försöka få kontakt. Jag började enligt den metod som 
specialpedagogen beskrivit. Vi började att bygga ett hus. Det höll vi på med 
länge för det här barnet kunde överhuvudtaget inte bygga ett hus ifrån bör-
jan. För det var ju kaos i hela hennes liv. Det var en väldigt lång process 
men när det väl började att komma i gång hände det massor av saker.  
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Arbetet ger respons:  
 

Ja, vi fick bättre kontakt med varandra. Vi fick bättre kontakt med föräld-
rarna i det här också. Flickan blev ju lugnare. Fast hon hade fortfarande väl-
dig bindning till mig. Hon släppte in andra vuxna. Men det var ju mycket 
vunnet genom att jag då fått kontakten med flickan.  

 

Hur visste förskolläraren hur hon skulle göra?  
 

Det är svårt att beskriva. Det blir ju som ett samspel mellan barn och vuxen. 
Man känner ju för det blir en sådan kontakt att man känner vad man skall 
göra och när man skall gå vidare. Hon funkade själv så också att jag tog ju 
inte [fram allt].  

 

Att finna en väg tillsammans:  
 

Vi hade alla de här leksakerna i en påse och jag tog inte allting från början 
utan när hon var sugen på någonting tog hon fram det själv.  

 

Barnet tar egna initiativ:  
 

Hon förde ju även in andra personer i leken så småningom. Då var det ju 
hon som hämtade och tog fram de här Duplo-dockorna som vi använde som 
föreställde olika personer.  

 

Barnet leker och bearbetar vardagen, sitt liv:  
 

Hon bearbetade sin vardag helt enkelt i den här lekprocessen. Hela första 
stunden var det [temat] hämtning och lämning som vi lekte.  

 

Hur visste barnet hur hon skulle göra då?  
 

Det kan inte jag förklara det handlade om ett samspel mellan vuxen och 
barn. Jag gav inte barnet några instruktioner om gör så eller så utan hon 
gjorde som hon ville.  

 

Den vuxne är följsam men aktiv.  
 

Jag satt med och observerade och var delaktig i hennes lek. Jag hade också 
ett hus. Hennes lek var sådan att hon kom till mitt hus, där lämnade hennes 
mamma henne då. Det symboliserade dagis då och det var jag som var frö-
ken. Just då var det de processerna som vi jobbade mycket med.  

 

Barnet svarar på initiativ till sampel utifrån hennes egna förutsättningar och 
behov:  
 

Det gick väldigt bra med lekprocessen. Det kom ju fram väldigt bra vad hon 
hade behov av att bearbeta.  

 

Barnet använder material för att i symbolisk lek klargöra skeenden och 
sammanhang:  
 



130  

Hon förde in fler och fler saker i leken, t.ex. att åka bil till och från mitt hus 
och hon förde in fler och fler personer i leken som hon namngav och som 
hade sina givna roller i den här leken. 

 

Barnets sociala förmåga utvecklas i takt med leken:  
 

Jag tror att barnen [på förskolan] såg att det blev ett helt annat barn. Hon in-
bjöd ju till lek efter ett tag.  

 

Ett passivt och avvaktande beteendemönster kan brytas:  
 

Föräldrarna har ju sagt att utan det här arbetet som vi har gjort i lekproces-
sen så hade det aldrig gått, hon hade fått sluta på förskolan. De tänkte ta 
henne därifrån.  

 

Pedagogerna upptäcker vad arbetet med barnet i lekprocessen kan ge:  
 

Vad gäller personalen så var det många som var kritiska till det här i början. 
De hade svårt att förstå vad det handlar om och många har kanske ännu inte 
riktigt förstått vad det handlar om. Men det var som en personal sa, vad vi 
än gjorde, så gav det ett bra resultat, för det såg ju alla sedan. Det blev ett 
helt annat barn.  

 

En rädsla hos pedagogerna övergår till en förståelse:  
 

Jag tror att det kan vara rädsla för att man inte vet vad man gör med barnet. 
Även om man förklarar så är det många som tror att man på något sätt ana-
lyserar psykologiskt leken. Men det är ju inte det man gör. Så dels tror jag 
ju att det finns en rädsla för att man gör något som ingen annan har gjort 
förut, det är ovant. Och så att någon tar på sig en arbetsuppgift man inte tror 
sig klara, att man inte har rätt utbildning för det. Men jag tror att det handlar 
om något annat.  

 

Det handlar om att ge barnet en chans att förvärva kompetens att leka och 
samspela:  
 

Jag tror att barnet uppfattar lekprocessen som något otroligt frigörande. Det 
har aldrig varit något problem överhuvudtaget att få henne med i leken. Hon 
reste sig direkt och sprang in i rummet där vi förvarade påsen och jag följde 
med.  

 

Struktur och regelbundenhet är viktigt för barnet:  
 

Vi hade ungefär samma tid då vi lekte och hon kände på sig att nu är det 
dags. Hon skulle ha blivit väldigt besviken om det inte hade blivit så. Jag 
tror att det är viktigt att ha samma tid och dag för barnet så att det blir en ru-
tin. 

 

Den positiva utvecklingstrenden håller i sig:  
 

Jag har ingen kontakt med barnet nu för hon har flyttat men av vad jag har 
hört så hade hon en period med återgång. Det var fler som slutade då. För-
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hållandevis så har hon klarat sig bra. Hon har lekt med de andra barnen och 
har inte alls kvar det beteendet hon hade från början.  

 

Barnet deltar i dagsprogram och aktiviteter:  
 

Hon har fungerat bra i förhållande till dagsplanering enligt den personal 
som har haft ansvar under sista året. Hon har deltagit i alla aktiviteter som 
man har haft på förskolan och hon har inte reagerat som hon gjorde tidigare 
på ny personal osv., inte alls på samma sätt. Hon har klarat sådana situatio-
ner bättre än tidigare även om hon är ett känsligt barn.  

 

Lekprocessen fungerar, den bygger på pedagogens motivation och lyhörd-
het:  
 

Jag tycker att det är ett väldigt positivt arbetssätt för att arbeta med barn. 
Men jag tror att man måste tycka om det själv och jag skulle inte kunna för-
klara för någon annan hur jag har gjort. För det är så individuellt för varje 
barn. Nu har jag förstått när jag talat med annan personal att vi har inte gjort 
samma sak. Det här måste vara ett speciellt samspel mellan det barnet och 
den pedagogen. 

 

Okunskap och rädsla behöver utmanas:  
 

Jag tror att olika reaktioner [från kollegor] beror på okunskap och rädsla. 
Man blir väldigt olika bemött, en del förstår precis, medan andra förstår inte 
och vill inte förstå heller.  

 

Påfrestningar bidrar till barnets reaktioner:  
 

Det blev turbulens hos familjen under den här tiden. Hon genomgick ju oli-
ka stadier. I ett stadium var hon så att hon bara sparkades och slogs. Det var 
så att föräldrarna flyttade ifrån varandra under en period. Så beslutade de att 
flytta ihop igen. Så var det väl så att relationen blev bättre än det varit förut. 
Föräldrarna var så ärliga mot oss, pappan sökte upp mig och sade vad som 
hade hänt så att vi skulle veta. Flickan klarade det här bra. Jag tycker att hon 
klarade det här väldigt bra, hon visste vad det handlade om, kunde redogöra 
för det då. 

 

Barnets lekkompetens bidrar till intresse och utbyte med andra:  
 

4,5 år var hon när vi slutade vårt arbete. Pappan sade hon kommer ju aldrig 
att bli en sådan unge som röjer runt eller släpper loss. Men hon var frimodig 
och leker med kompisar, bjöd hem kompisar och det hände saker med bar-
net både i förskolan och även privat.  

 

Samverkan med föräldrarna ger mer och öppnar upp för att stärka barnet:  
 

Föräldrarna fick också en helt annan inblick i vad ett litet barn behöver. Det 
här var ju också föräldrar som inte förstod vad hon behövde. Flickan är ju 
adopterad och kom till Sverige när hon var tre månader och ingen kan ju 
säga riktigt vad som hade hänt under hennes första tre månader. Mamman 
har beskrivit att hon redan som mycket liten när hon låg i vagnen var hon 
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förskräckt och skärrad för ljud och sådana här saker. Så man vet inte riktigt 
vad hon hade med sig [av upplevelser].        

 

Förskolans pedagoger fungerar som förebilder för föräldrarna, de imiterar 
lekprocessen: 
 

Föräldrarna har uppfattat lekprocessen som väldigt positiv och det blev så 
att de har även lekt hemma fast med andra leksaker men lekprocessen fanns 
även hemma. Mamma kom och frågade mig hur vi gjorde, så lekte de hem-
ma också. 

 

Att bygga broar mellan förskola och hemmiljö stärker barnet:  
 

Det är ju det att hade hon inte fått den här hjälpen vet jag inte vad som hade 
hänt med det här barnet. Hon skulle ju aldrig klara att vara på en förskola 
och jag är mycket tveksam till om hon skulle ha klarat att vara hos en dag-
mamma heller. Hon behövde det här stödet för att komma ifrån sin ångest 
som hon hade. Just det här arbetssättet, vi fick ju med föräldrarna också det 
var ju inte bara ett problem hos barnet det var ju även ett problem hos för-
äldrarna det hängde ju ihop. Därför är ju den här modellen så bra för den tar 
ju upp barnet och utgår ifrån att barnet får bygga sitt hus sitt hem. Och att 
man jobbar utifrån där felet sitter i alla fall om det är ett sådant här barn.  

 

Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
Barnet visar att hon inte klarar mötet med förskolan under samma period 
som föräldrarna är i färd med att bryta upp sin relation. Bakom hennes reak-
tion kan finnas andra upplevelser lagrade som känslor av otrygghet och 
uppbrott. Hon har haft en otrygg start i livet. I förskolan förstår inte perso-
nalen barnets reaktioner till att börja med, de försöker alla hjälpas åt att 
trösta henne. Så beslutas om att flickan skall få chansen att bygga upp rela-
tion till en person och att leka i lugn och ro med en vuxen i ett rum. Hon 
skall få bekanta sig med vuxen, material, rutiner genom lek och teman skall 
plockas fram som har anknytning till barnets vardag. Arbetet med flickan 
utvecklas i positiv riktning och barnet öppnar upp för lek och samsvar med 
andra. Leken och samvaron ger barnet tilltro och inspiration. Hon öppnar 
sig för vad verksamheten kan erbjuda. Pedagogerna uppger att föräldrarna 
ser en förändring, barnet vill och kan leka med andra barn både i förskolan 
och hemma. Hon är gladare och deltar i aktiviteter och dagsprogram.  

Utifrån de observationer som jag gjorde kunde vi se att flickan var för-
mögen att ta till sig lek om den presenterades utifrån ett perspektiv som hon 
kunde anamma. Leken måste utgå på hennes egen upplevelse av att lämna 
hemmiljö och komma till förskolan. En vuxen bestämmer sig för att ta rol-
len som samspelspartner. Flickan svarade direkt med intresse på sceneriet 
som byggde på hennes egen vardagsupplevelse. Hon hade förmåga att se 
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sig själv i rollen som barnet på väg till förskolan i leken. En Duplofigur ge-
staltade flickan och hon kunde identifiera sig med den när jag lekte och 
namngav figuren med flickans namn (jämför Mead, symbolisk interaktion, 
och Walden och Wetso, att använda åtta olika symboliska nivåer). Hon 
glömde för ett ögonblick allt som låst upp henne i gråt och levde sig in i den 
symboliska leken. En lek där jag efter ett avsked mellan mor och barn i 
handlingen bytte ut det negativa handlandet till ett positivare scenario med 
flickan som deltagande i lek och utbyte med andra barn (jämför Vygotsky, 
vuxen visar på en möjlig väg att handla). Jag satte ord på känslor, både sorg 
och glädje. Pedagogen fortsatte leken på samma tema. Det kom att handla 
om att möta flickan utifrån vad som upptog hennes tankar till att skissa för 
ett nytt och mer frimodigt deltagande som fördes in lekprocessen och så i 
vardagens samvaro. Lekprocessen kunde stärka flickan i den situation som 
hon var. Roller kom till och detaljer kunde plockas in i leken och berika ett 
beskrivande. Det kunde successivt göras med stöd av material från påsen. I 
hemmiljön stöttade förälder på liknade sätt och en överlappning mellan det 
som barnet upplevde i de två miljöerna togs till vara och berikade lekens 
innehåll. Ett utbyte av erfarenheter och ett förtroende mellan de vuxna tryg-
gade och stärkte barnet (jämför Erikson, tillit, hopp, vilja att vara med). 
Miljön anpassades till barnets behov både i hemmet och i förskolan. Barnet 
visade att det var kapabelt att klara aktiviteter och ett deltagande i dagspro-
gram när bastryggheten var etablerad (jämför figur 1. ruta 3 och ruta 4, 
vuxen behöver förhålla sig till barnet så att ett dynamiskt utbyte kan ske). 
Barnet svarade inte på de aktiviteter som erbjöds för alla barn mer riktat 
stöd behövde läggas upp som utgick från flickans perspektiv. När det 
kommit till stånd var steget inte långt till att hon klarade vardagsaktiviteter 
(jämför Elkonin, att hantera World of things and world of People Roleplay-
ing i lek bidrar till förståelse av vardagen) Nya erfarenheter gav kanske 
henne möjlighet att komma förbi låsningar (jämför Damasio, att skapa nya 
känslomarkörer.)  
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Flickan med kraften (A,3) 

(Barn 28, ålder 6-8år) 
 
Några förskollärare kallar på mig. I deras grupp med barn 3- 6 år finns ”en 
flicka som är mycket aggressiv. Något liknande har jag aldrig sett” säger en 
av förskollärarna som arbetat och ”mött barn i olika barngrupper i 25 år. 
Min roll har ofta varit att stödja barn i behov av extra stöd. Men det här är 
något extra ordinärt.” Vi bokar tid för att jag skall göra besök som omfattar 
tid i barngruppen när flickan är närvarande och andra pass när hon inte är 
närvarande. Pedagogerna önskar få hjälp att hantera den ohållbara situatio-
nen. Flickan är enligt pedagogerna som möter henne dagligen ”väl funge-
rande vad beträffar motorik och språket kan ses som åldersadekvat”.  

 
Jag kommer till förskolan en timme innan frukost. Jag vandrar runt. Jag har 
tankar om att försöka skaffa en överblick över vilka barn som finns där, vad 
som pågår och hur barn och vuxna förhåller sig till varandra i stort. Jag är 
intresserad av att se på hur förskolemiljön är organiserad och vilken möjlig-
het det finns att dela barnen i olika aktiviteter? Vilka resurser har pedago-
gerna för att hantera sin vardag? Frågeställningar som jag tar med mig inför 
observationerna.  

Det är lugnt. Föräldrar droppar in och lämnar barn, personalen möter, de 
småpratar i hallen. Några flickor ”promenerar med dockvagnar” genom lek-
rummet som ligger i anslutning till hallen ”här är min baby nu ska vi till da-
gis” säger den ena flickan. Två pojkar sitter på golvet. De håller varsitt 
flygplan i handen. Nu lyfter de upp planen och brummar ljudligt ”Brum, 
brum!  

En annan pojke ligger på golvet i ett mindre rum som ligger bredvid lek-
rumment. Nu rullar han runt, i sidled. Han vaggar med kroppen fram och 
tillbaka på golvet. Jag sätter mig ner på huk och frågar är du trött? Pojken 
ser mot mig och nickar samtidigt som han stoppar tummen i munnen.  

Nu är det frukost en av förskollärarna ropar från köket. I det kombinera-
de köket och arbetsrummet sitter redan några av barnen vid de tre borden. 
En vuxen sitter med och samtalet löper på: Vill ….ha gröt eller fil? Fil. 
Skicka flingorna till ….  

 
Jag smyger undan en stund. Efter ca tjugo minuter avslutas frukosten. Bar-
nen springer till tvättrummet. Efter ca tio minuter har barn och vuxna förde-
lat sig i mindre grupper.  
 

En grupp med tre barn samlas för sagoläsning i det mindre rummet. En 
grupp med fyra barn sätter sig vid ett av köksborden och nu plockas lera i 
olika färger fram. Barnen får förkläden och redskap för att bearbeta leran. 
En grupp med tre barn vill spela fia. Jag går fram. Sätter mig på huk intill 
bordet. När jag kommer närmare får jag frågan: ”Vill du vara med?” ” Ja,” 
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svarar jag. ”Jag vill vara med.” Barnen väljer färg på kulor. ”Jag vill ha gul, 
du får röd,” säger en flicka. ”Hur gör man,” säger jag? ”Du ska börja här, du 
ska kasta och se på prickarna, räkna.” Flickan visar ivrigt, hur jag skall slå 
med en tärning och räkna prickar. ”Jag ska prova, vem börjar, säger jag ”Du 
ska gå….” 

JAAHHH!! Skriker en flicka som just kommer igenom dörren och fram 
mot vårt bord. Hon river i ett huj spelplan och kulorna ur händerna på oss 
som sitter och spelar. Jag får spelplanen i ansiktet. I nästa stund kastar hon 
sig ånyo mot bordet. Nu välter hon hela bordet med en explosivartad kraft. 
Flickan som nyss förklarat reglerna för mig flyr ut genom rummet. De andra 
barnen också. Barnen vid angränsande bord som nyss satt och arbetade med 
lera bryter hastigt upp och avlägsnar sig. Den förskollärare som suttit med 
barnen kommer fram mot oss. Hon vänder sig mot flickan och säger ”Vad 
var det som hände? Vad gör du?” ”Kom till mig”. Flickan slår vilt omkring 
sig med armarna. Hon tar två steg åt sidan och rycker duken på det andra 
bordet så lera och verktyg flyger i luften. Allt barnen arbetat med åker i gol-
vet. ”Vad ful du är! Jag ska slå dig, skitkärring!” skriker hon. Nu rusar hon 
mot bordet och välter det med stor kraft.  

 
Förskolläraren försöker fånga in henne. Flickan slår allt och alla i hennes 
väg. Här finns risk för att någon, något skadas. Flickans oberäkneliga ut-
brott påverkar alla i hennes närhet. Hon gör utfall mot både vuxna och barn. 
Under förmiddagen upprepar sig hennes beteende ett par gånger vid olika 
situationer både ute på gården och i lekhallen.  

Reflektion över behov och aktivitet 
Förskollärare (A) beskriver hur situationen och behoven såg ut för flickan 
vid start av arbetet. (Intervjuare G-M,W). Här i ett återblickande perspektiv: 

 
Flickan skulle vara störst, bäst, först på allting annars fick barnet kraftiga 
aggressionsutbrott både mot kamrater och oss personal. Det var svårt med 
alla aktiviteter, all planering och rutinsituationer blev jobbiga. De kraftiga 
utbrotten kom då.  

 
Pedagogerna känner att situationen på förskolan är o-hanterbar. De vill ha 
hjälp att förstå flickans agerande och att bryta hennes våldsamma utbrott 
och skapa nya beteendemönster. Andra barn och föräldrar reagerar och hela 
problematiken över de akuta situationer som uppstår måste redas ut. Det är 
bråttom innan någon kommer till skada. ”Aktiviteter som skapas i förskolan 
raseras hela tiden” av flickans framfart och ”de andra barnen är rädda för 
henne” enligt förskollärarna. Flickan hade som pedagogerna gav uttryck för 
behov av någon vuxen nära. Ett strukturerat arbete behövde läggas upp. 
Barnet själv, kamrater och vuxna behöver finna en balans mellan det en-
skilda barnets behov och gruppens behov. 



136  

Samtal om det konkreta arbetet i lekprocessen, att ta vara på 
erfarenheter 
En av förskollärarna beskriver lekprocess och samtal med flickan som hon 
tagit ansvar för. Samtal och lek var en framkomlig väg:  

 
Ja, vi har arbetat mest utifrån samtal, pratat utifrån relationer och känslor för 
det var ju det som inte fungerade. 

 

Stöd av en specialpedagog för att hitta tråden att börja nysta i:  
 

Utifrån hjälp av specialpedagog. Annars hade vi nog inte kunnat göra det 
här med det här barnet.  

 

Barnet svarade på leksignaler:  
 

Barnet hade ganska lätt att falla in i det här. Det här barnet behövde mycket 
samtal, närhet.  

 

Barnets aggression får utlopp i leken – roller övergår till nya. Intervjuaren 
frågade om hur arbetet med lekprocessen fungerade.  
 

Det fungerade väldigt bra. Den här flickan behövde den här närheten och 
kontakten med en vuxen. Så ser jag det, så hon tog alla tillfällen att gå un-
dan och sitta och prata. Det var inte alla gånger vi tog till den här lekproces-
sen. Men bara det här att sitta ensamma och prata, leka rolllekar också. Från 
början var det mycket farliga djur som den här flickan tog fram och jobbade 
med. Och undan för undan blev djuren snällare och undan för undan blev 
det så att hon plockade fram olika roller, olika människor då och provade 
deras roller. 

 

Kan andra se spår av lekprocessen?  
 

Flickan har fått ett helt annat lugn nu, hon leker på ett normalt sätt, nu med 
andra barn på ett helt annat sätt, även om det finns spår kvar av att hon gär-
na vill dominera. Det är på ett helt annat plan nu än tidigare.  

 

Hur tror du barnet har uppfattat lekprocessen?  
 

Den här flickan har uppfattat det som ett stort lyft för henne, att hon klarar 
av känslor, att hon kan bli arg nu och klarar av det utan att bli arg på fel sätt.  

 

Barnet erövrar förmåga att uttrycka känslor genom leken:  
 

Genom alla situationer kan vi se att hon klarar sig bättre nu, hon kan börja 
gråta utan att slåss och få de här kraftiga utbrotten som hon fick tidigare.  

 

Flickan kan ta och acceptera regler och att vuxna sätter gränser: 
  

Hon fungerar väldigt bra även med andra vuxna nu. Hon accepterar när hon 
får tillsägelse och hon förstår vad man säger. Nu blir det fel eller nu blir jag 
arg på dig. Det klarar hon idag.  
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Att känna sig trygg:  
 

Hon har kanske svårt med alla barn i gruppen, det finns vissa barn hon tyr 
sig till. Vad nu det kan bero på, så hon måste kunna lita väldigt på den hon 
skall ha sig nära. Även om hon klarar alla barn bättre än vad hon gjorde för-
ut.  

 

Deltagande i och övergång mellan aktiviteter fungerar bättre:  
 

Idag går det mycket, mycket bättre (med dagsplanering). Hon kan vissa da-
gar skrika till, när man skall göra ett avbrott t.ex., byta en aktivitet men hon 
gör inget mer än så och hon gör det man har sagt till om, hon går in i aktivi-
teterna.  

 

De vuxnas reaktioner på arbetet med lekprocess och samtal:  
 

Jag har bara positiva tankar om det här arbetssättet. Ett arbetssätt som gör 
att man ser resultat tycker att man såg resultat snabbt. Att de här anfallen 
blev kortare och hände mindre ofta. Och när man ser den här flickan själv 
då till och med uttrycka känslor för att ha empati för andra och prata om 
känslor. I stora drag tycker jag att alla vuxna har accepterat det här. Det är 
ett fåtal vuxna som har varit ytterst tveksamma. På något sätt har de också 
blivit övertygade när de sett vilket resultat det har gett.  

 

Barnet klarar nya utmaningar:  
 

Hon fick syskon och då har det blivit en liten tillbakagång just då men hon 
uttrycker själv att hon kommer ihåg våra stunder och hur skönt det var och 
vi har tagit våra stunder igen.  

 

Att få föräldrarna med i arbetet:  
 

Jag uppfattar att mamman har förstått att det här har varit bra för flickan. 
Från att hon knappt har erkänt att det varit något, till att hon själv sagt att 
det har blivit mycket bättre nu.  

 

Erfarenheten från arbetet kan komma andra till del:  
 

Jag kommer i alla fall att rekommendera det till andra. Jag tycker att man 
kan, fast inte så men man har gått igenom det här så det är någonting som 
man kan tänka sig att göra med andra barn, starta upp den här processen.  

 

Barnet kan tala om de svårigheter som varit och hon har fått lite distans:  
 

Om vi ska bortse från den här tillbakagången, så tycker jag att hon blivit 
mer lätthanterlig på något sätt. Någonstans tycker jag att hon gör det, när vi 
talar om de väldigt arbetsamma stunderna, så kan hon prata om det idag. 
Hon säger kommer du ihåg när vi hade våra stunder och hur glad jag var ef-
teråt.  

 

Barnet fungerar socialt i samspel med andra, en utveckling har skett:  
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Jag går in ganska ofta och läser av hur det är när hon är med de andra bar-
nen. Jag ser att hon både kan ge och ta och resonerar med de andra över vil-
ka roller de skall ha i leken. Hon lyssnar också på de andra hur de tycker 
och vad de vill vilket hon absolut inte kunde tidigare. Det går även bra med 
ny personal och även om jag inte är på jobbet. En hel vecka gick fint.  

 

Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
Flickan reagerar med kraftfulla utbrott, på att inte få uppmärksamhet i för-
skolan. Hon riskerar att skada både sig själv och andra. Pedagogerna känner 
sig maktlösa. Hur skall barnets beteende kunna hanteras på ett sätt så att 
gränser kan sättas och vardagsaktiviteter kan fungera för alla? Strategi blir 
att både sätta gränser för barnet och att aktivt arbeta för att föra dialog med 
barnet. Barnet får även stunder då hon bara får rå om pedagogen i lek och 
förtrolig samvaro. En vuxen bör finns nära och kan balansera barnet i situa-
tioner och sammanhang som riskerar att urarta. Aggressioner kan få komma 
till uttryck och hanteras i lekens form med stöd av vuxen. Gradvis kan bar-
net acceptera att dela uppmärksamhet och material samt tid med andra barn. 
Hon upptäcker sin egen förmåga att med språket utrycka och verifiera, se 
på handlingar och aktiviteter ur flera olika perspektiv och att tala om dessa 
med vuxen. Barnet upplever och upptäcker vad vuxen och kamrater kan 
betyda och att ger man själv utrymme kan andra dela med sig. Flickan kan 
dela material, lekar och samtal med andra. Förälder kan se flickan visa om-
sorg och ta ansvar för sin lillasyster. 

En pedagog tog ansvar för samspelet och lekprocessen med flickan. 
Flickan ville leka, hon kunde leka med vuxens stöd. Att symbolisera med 
material och gester klarade hon (jämför Walden och Wetso, åtta symboliska 
nivåer). Det var först djur i alla roller. Djuren var aggressiva och vilda, ef-
terhand kunde andra mänskliga roller föras in. På tu man hand med vuxen 
byggde flickan upp modellen för hur man kan föra dialog och lära leka med 
någon annan (jämför Buber, mellanmänskligt utbyte). Leken blev viktig för 
henne, där kunde hon lyckas och vuxen bekräftade hennes känslor (jämför 
Erikson, tillit, hopp, vilja, målmedvetenhet). Vuxen arbetade medvetet med 
att sätta ord på barnets känslor och därmed kunde barnet bygga upp en för-
ståelse för egna och andras känslor (jämför Mead, I and Me perspektiv). 
Hon utvecklades från att vara en negativ någon till att bli en positiv. Ag-
gressionsutbrott avtog. Flickan var äldsta barnet på förskolan. Hennes kom-
petens att leka och samspela med andra barn var svag och behövde stimule-
ras. Vid start hade hon ingen förmåga att läsa av och ”tona in” i pågående 
aktiviteter (jämför mot Stern, korsmodalitet). Målet var att ett accepterat 
socialt beteendemönster skulle kunna utvecklas Här talade vuxen med bar-
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net om vad målet var. Pedagogen arbetade nära och stöttade tålamodigt. En 
till en relation grundade för att hon skulle klara aktiviteter tillsammans med 
andra och att dela vuxens uppmärksamhet med andra som blev nästa fas. 
Hon var på väg att bli ett barn som klarade aktiviteter i förskoleklass (jäm-
för Elkonin, Roleplaying och visade intresse för Activity of formal lear-
ning). Flickan befann sig i ett beteende med överaktivitet (jämför, figur 1. 
ruta 2) Hon tonade med stöd av vuxen ner sin aktivitet till att allt mer mot-
svara aktivitet och samspel (i enlighet med ruta 4).  

Vidare till grupp B, som består av tre barn.  
Här behöver jag som specialpedagog gå in och finnas med i verksamheten 
för att avlasta och stötta pedagogerna i deras arbete. Parallellt med att jag 
arbetar med barnet möter jag pedagogerna i handledning där de kan ge mig 
information för att gå vidare och feedback på vilka eventuella spår lekpro-
cessen satt i barnets kommunikations- och språkutveckling. Pedagogerna 
deltar även i utbytes- och utbildningsträffar och finns med i samverkan med 
föräldrarna. Specialpedagog påbörjade lekprocessen, successivt har andra 
pedagoger i barnets vardag tagit över ansvaret för det konkreta arbetet. Här 
återges hur föräldrar till barnen själva upplevde den situation som var ut-
gångsläget då samverkan med specialpedagog påbörjades. Efter de inledan-
de observationerna med kommentarer följer som utsagor, reflektioner över 
det arbete som lades upp och genomfördes i syfte att stärka barnet. Både 
pedagoger och föräldrar finns med och ger sin bild av arbetets innehåll och 
utformning samt hur det påverkat barnets lärande och deras egen syn på 
lekprocessen.  

 

Pojken utan ord (B,1) 

(barn 7, ålder 2,7- 6år) 
 

En förskolegrupp har kontaktat mig. De behöver ”få hjälp så snabbt som 
möjligt. Vi har ett besvärligt barn.” Det visar sig handla om att ”en pojke 
biter och slår de andra barnen. De andra föräldrarna reagerar.” Situationen 
är inte acceptabel. ”De har varit tåliga men varje dag slutar med att vi får 
försöka förklara för någon förälder varför deras barn har bitmärken eller 
varför deras barn har gråtit eller har en hårtuss som är borta.” Det visar sig 
att pedagogerna upplever incidenter varje dag, ”ibland flera negativa kon-
takter bara på en liten stund. Vi får vakta barnet eller hålla barnet ifrån de 
andra.” Som jag uppfattar det är de i ett trängt läge. De signalerar att de kla-
rar inte mer just nu. Annan information som jag får handlar om att pojken 
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klarar ”inte att avläsa egna kroppssignaler om att gå på toaletten. Han har 
blöja på dagen. Han äter flytande kost och inte gärna fast föda”. Inför besö-
ket har föräldrarna givit sitt godkännande till att jag kommer för att se på 
barnets och barngruppens situation.  

Jag bokar tid för besök veckan därpå. Inför besöket vill jag förbereda 
mig. Jag vill tänka efter före. Hur skall jag förhålla mig? Det kan handla om 
att både hantera barnets och pedagogernas situation i ett ganska kaotiskt 
läge och även vara beredd på att hantera andra föräldrars reaktioner på upp-
komna incidenter. Jag vill ju se barnet i vardagsaktiviteter och samspel med 
andra och inte studera enbart barnets förmåga till lärande enskilt. Kan vi 
ordna för att samtala i anslutning till besöket? Det är en fråga som jag fun-
derar på. Jag tar kontakt med pedagogerna och klargör hur jag i ett inled-
ningsskede skall försöka lägga upp arbetet i olika pass med observation och 
agerande varvat. Observationer skall ske över en hel dag och vid återkom-
mande tillfällen då jag skall delta i olika aktiviteter som verksamheten har 
planerat att försöka genomföra.  
 

Jag kommer till förskolegruppen lagom till frukost. Pojken har just anlänt. 
Barnen är i ålder 1-6 år. Det är en blandad syskongrupp med två nyinskola-
de barn i ålder mellan 1-2 år. De yngsta barnen tultar omkring i det lilla lek-
rummet som fungerar som samlingsplats för alla barn efter frukost. Några 
av de äldre barnen ser avvaktande på mig. Barnen leker med bilar, båtar och 
flygplan på en lekmatta på golvet. En flicka, ca tre år hämtar en dockvagn i 
angränsande rum och kör runt med den runt lekmattan på golvet. Hon tar 
upp dockan i vagnen och småpratar med den ”bäbisen sova”. Hon bäddar 
ner dockan med en filt och vandrar vidare. Två av pojkarna som jag upp-
skattar vara i fyra - fem års åldern försöker bygga torn och portar som deras 
bilar ”skall köra igenom”. En av pedagogerna tar ansvar för pojken som jag 
skall observera. Hon följer honom med blicken. Han är snabb, springer fram 
och välter en låda med bilar. Vänder runt drar en pojke i håret, så pojken 
börjar gråta. En pedagog får trösta. En pedagog är upptagen med att hjälpa 
barnen som kommer från frukostbordet att gå på pottan och tvätta sig efter 
frukost. Pedagogen som tar ansvar för pojken, tar nu och lyfter honom bort 
från de andra. Småpratar med honom, ”du får inte slåss. Kom och lek nu 
med flygplanet. Det brukar du tycka om”. I nästa ögonblick har pojken bitit 
sig fast i hennes arm. Han säger inget, ser inte upp utan forstsätter sin force-
rade framfart mot den vuxna. Pojken lyfts åt sidan. ”Nej, du får inte bita, sä-
ger pedagogen förskräckt till pojken. Hon vänder sig till mig ”Så här är det 
hela tiden”. De andra barnen går för att klä på sig och gå ut på gården. Poj-
ken stannar kvar tillsammans med pedagogen i lekrummet för att ge de 
andra en chans att klä sig i lugn och ro.       

 
Det visar sig att några planerade aktiviteter för barngruppen är svårt att 
genomföra. Pojken tar kraften från pedagogerna och han omöjliggör att föl-
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ja ett dagsprogram för alla barn med samling, måltider tillsammans, prome-
nader i skogen och lek på gården och skapande verksamhet. ”En pedagog är 
hela tiden låst till att följa pojken.” Det är ett krävande arbete som ingen 
klarar ”mer än en stund i taget. Vi har försökt att en skall ta ansvar för poj-
ken men det är tungt”.  
 

Jag försöker att komma pojken närmare för att lyssna på hans språk. Gogeli, 
gogili, säger han högt för sig själv. Jag försöker leka med ett flygplan och 
skjuter planet upp i luften för att se på hur pojken reagerar. Han ser inte på 
mig. Han reagerar inte på sitt namn när jag försöker kalla på honom. Han 
springer och går omväxlande runt i förskolan från rum till rum. Han ser glad 
ut och förefaller att vara i sin värld. När han under sin rundvandring kom-
mer till ett mindre rum där det finns garderober, bestämmer jag mig för att 
göra ett experiment. Jag knyter handen och slår i garderobsdörren med all 
min kraft, det uppstår ett kraftigt ljud. Jag iakttar pojken som uppehåller sig 
helt nära. Han reagerar inte alls. Han fortsätter med sitt gogeli, gogeli ljud 
tillsynes helt oberörd. Jag sätter mig ner på huk, försöker möta pojken när 
han kommer springande. Pojken springer förbi mig utan att se upp. Han är 
inte mottaglig för mina kommunikationsförsök. Han reagerar inte på tilltal.  

 
Vi går ut efter de andra barnen till en lekplats med sandlåda, på gården.  

 
Jag ser hur pojken går mot ett föremål, en spade som han tar sikte på, med 
kraft tar han vad han vill komma åt, utan hänsyn till det andra barnet, en 
pojke som hade spaden och satt i sandlådan och grävde. Pojken med kraften, 
är inte mottaglig för lek och samspelsförsök. De andra barnen drar sig un-
dan ”de är rädda för honom” säger en pedagog.  

 
En pedagog har fullt arbete med att följa pojkens förehavanden och försöka 
avleda hans uppmärksamhet från de andra barnen för att undvika incidenter. 
Det handlar inte om att försöka få pojken in i lek och samspel utan om att 
reducera effekter av negativa kontakter.  

Reflektioner över behov och aktivitet 
Intervju med förälder. Här gavs tillfälle att reflektera över hur det kom sig 
att de önskade stöd för barnet i förskolan. (intervju med EH) 

 
- Vad var det som gjorde att ni tillsammans med ansvarig förskollärare 
ansåg att ni behövde specialpedagogiskt stöd för ert barn? 
- Han hade svårt med kompisarna på dagis. Det var en grej som vi som för-
äldrar inte såg så mycket av. Han fungerade inte så bra i grupp. Genom att 
han var väldigt sen med talet var det svårt att kommunicera med honom. 
Han har svårt att göra sig förstådd och han förstår inte andra heller så bra. 
Det var det som gjorde att vi ansåg det.  
- Var det dagispersonalen som ansåg det?  



142  

- Vi tyckte också det att det var svårt med språket . Men det blev vi lugnade 
av från alla håll att pojkar är senare. Det är si och det är så. Flickan vi har 
var tidig, men vi tänkte, vi ska inte jämföra så här. Språket var det som vi 
reagerade i första hand på.  
- Märktes det här med kompisar, att han inte hade kompisar, så lätt 
med kontakterna? 
- När de är så där små reagerar man inte lika mycket på det där med kompi-
sar. Han var tre är då. Det var inget som åtminstone vi reagerade på. 
- Det kom först på dagis? 
- Ja! Visserligen kunde man se att han reagerade annorlunda i kontakter än 
andra [barn] han kom lättare i konflikt än andra. Vi hade i och för sig bara 
storasyster att jämföra med. Det behöver ju egentligen inte heller betyda att 
det var något [utfrågaren lägger in orden ”större fel”.] Nej något större fel. 
Men visst hade vi tänkt på det, det hade vi.  
- Var det något annat också eller det här med talet som ni lagt märke 
till…, motoriskt? 
- Nej, det har han helt ok. Nästan tidig var han på det mesta. Bra balans jät-
tetidigt. 
- Hur visade det sig i förhållande till dagsplanering i förskolan och 
hemmiljö. 
- Inte hemma så mycket. Visserligen, men kanske inte mer än ett normalt 
lite stökigare barn. Det är jobbigt att ha med sig [honom] i en affär eller där 
det är mycket folk, så där. Han har svårt att träffa andra barn där visade det 
sig. Där behövdes lite extra planering.  
- Hur har det varit att gå till dagis? Ville han det? 
- För det mesta så ville han det. I början, lite svårt att komma ihåg men han 
har haft perioder då det var svårt att gå dit. Men det har varit lika med flick-
an också 

 

En förskollärare (P) blickar tillbaka och reflekterar över vilka behov som 
låg bakom en efterfrågan på specialpedagogsikt stöd för arbete med barnet 
(intervjuare med KEO) 

 
Vi tyckte inte att han utvecklades som han skulle. Det var svårt att få kon-
takt med honom. Han hade utbrott. Det var mycket som vi kände inte var 
normalt. Svårt med kontakt både med vuxna och barn. Han tålde inte att ha 
de andra barnen omkring sig. Det var konflikter mest hela dagarna. Han ac-
cepterade bara mig som personal. Den andra personalen såg han inte. Då 
bara skrek han om jag inte var i närheten. Vi tyckte inte att vi fick kontakt 
med honom. Det påverkade (vår dagsplanering.) En person var låst på ho-
nom hela tiden. Vi visste inte vad som skulle hända. Man visste aldrig hur 
han skulle reagera på det vi planerat. Klart det påverkade.  

 
Pedagogernas situation är svår och deras tålamod är på gränsen att brista. 
De behöver stöd för att hantera barnet, barngruppen, vardagsarbetet och 
föräldrarnas förväntningar. Här framstod det som att det var många olika 
behov av stöd som behövde klargöras, prioriteras och hanteras. Pojken visar 
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ett överaktivt beteende med negativa kontaktmönster. Hans inlärning och 
utveckling sker inte åldersadekvat vad beträffar språk, kommunikation och 
förmåga att börja anpassa sig till andra i social samvaro.  

Pojken skolades in på förskolan utan att behov av stöd eller eventuell ut-
redning varit på tal inför placeringen. Pedagogerna behöver direkt stöd, av-
lastning, modellinlärning och handledning. Barnet behöver positiv upp-
märksamhet, kommunikationslek, språkstimulans, struktur för successiv 
anpassning till vardagsaktiviteter. 

Samtal om det konkreta arbetet med lekprocessen, att ta vara 
på erfarenheter 
Förskolläraren P beskriver arbetet med lekprocessen, specialpedagogen 
gick in först:  
 

Hon försökte få kontakt med honom hela tiden för han reagerade inte på alla 
runt omkring. Man kunde släppa en tallrik i golvet bredvid honom och han 
reagerade inte. Så hon gick in och försökte få kontakt. I början så reagerade 
han inte överhuvudtaget. Det tog ganska lång tid innan han visade intresse 
för henne. Hon sprang runt honom och lockade med allt möjligt, dockor och 
djur. Det dröjde några veckor innan han visade intresse.  

 

Att ligga på och inte ge upp:  
 

Han blev väldigt förtjust i henne och han visste när hon kom att de skulle 
leka tillsammans. De byggde hus och brottades. De var mycket intill var-
andra. Det uppskattade han ju. Han öppnade sig efterhand och han fick syn 
på saker och ting efterhand.  

 

Hur var det med initiativförmåga?  
 

Ibland, han kopierade det hon hade gjort dagen innan. Men han tog inte 
egna initiativ. Han travade in och förstörde tidigare. 

 

Kan andra se spår av vad de gjort i lekprocessen?  
 

Det kan man se, genom att han har öppnat sig och blivit ett helt annat barn. 
De andra har ju också följt honom.  

 

Nu har en annan pedagog tagit över:  
 

Jag tog över efter Gun-Marie och nu har jag lämnat över till en annan per-
son. G-M ger handledning numer. Han har tyckt att det varit väldigt kul. 
Han tittade på mig efter att han byggt upp huset. Han var med och gjorde i 
ordning det. Då fick jag leka.  

 

På sikt sker en förbättring av barnets kommunikativa förmåga:  
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Han fungerar bra, fast han har fortfarande svårt med kommunikationen. Det 
uppstår ibland konflikter fast det är bättre än när G-M började jobba med 
honom. Det har hänt oerhört mycket.  

 

Barnet är delaktigt i dagens aktiviteter:  
 

Vi har gjort ett uppehåll och nu provade vi igen. Hur fungerar han idag i 
förhållande till dagsplanering. Har det att göra med att han fått en assistent? 
Nej, han har utvecklats så pass mycket så att han klarar att vara med på allt. 
Han är med och förstår vad som ska göras även om det brister i kommunika-
tionen med andra barn ännu. 

 

Att arbeta med lekprocessen ger resultat:  
 

Jag tycker att det är helt suveränt arbetssätt. Vi har provat det här med flera 
barn och det har gett positiva resultat hos alla barn. Det händer, barnen ut-
vecklas. Det kan vara två år som vi har arbetat med barnen. Förhållanden 
har varit likartade. Det är klart det har kommit nya barn men inga större för-
ändringar har skett. 

 

Barnets behov av resursperson förändras:  
 

Assistenten var med i arbetslaget och arbetade med hela gruppen så fick hon 
en uppgift att vara assistent. Hon är fortfarande med i gruppen. Han är inte 
så beroende av henne. Det skall finnas en resurs i fall, det skulle finnas. 

 

Att bygga upp förtroende viktigt:  
 

Vi berättade för föräldrarna om att G-M skulle komma. De har sagt ja, gett 
tillstånd. Jag tror att de också upplevt det som väldigt positivt med lekpro-
cessen. De har varit väldigt låsta ifrån början. Vi har daglig kontakt. Och 
regelbundet möten med G-M när vi började.  

 

Finns det utredning bakom?  
 

Jo, han har utretts (remiss till HAB skrevs efter att lekprocessen startat upp) 
och han har någon form av autism. Han har undersökts, det har gjorts en ut-
redning på HAB. Men jag tror inte att om inte G-M kommit in och börjat 
arbeta med honom tror jag inte att han stått där han står idag. Den här lek-
processen har varit bra.  

 

Arbetet med stöd av specialpedagog under handledning har gett pedagoger-
na nya insikter:  
 

Man ser mer nu, man observerar man gör någonting i tid. Man ser med 
andra ögon. Man känner sig säkrare och genom det tar man tag i sådana här 
saker. Specialpedagogen kan komma in och säga har ni sett det utifrån den 
och den synvinkeln när vi kört fast?  

 

Regelbundna tillfällen för handledning har uppfattats som positivt:  
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Det är skönt att få handledning av någon utifrån som kan komma in med 
nya vinklar.  

 

Samtal med förälder till barnet  
Specialpedagog har initierat arbetet med lekprocessen på plats i förskolan:  
 

- Din pojke har fått stöd av specialpedagogen: 
- Sedan vi blev medvetna om problemet och han har börjat jobba med Gun-
Marie så har det blivit klart bättre. När alla blev mer medvetna, det blev en 
annorlunda hantering  
- Blev han mer intresserad av dagis?  
- Nu har han Gunilla som assistent så det är aldrig något problem. Han testar 
ibland på morgonen förstås men det har att göra med att han är trött. Det har 
inte att göra med att han inte trivs eller. Han blir fem nästa vecka. 
- Så han går kvar på dagis? 
- Ja  
- Hur har du uppfattat att specialpedagogen har arbetat med barnet?  
- Jag har tyvärr sett så lite av det. Det har mest varit tillsammans med perso-
nalen då. [Hon har arbetat] för att vägleda dem. Det är svårt säga egentligen. 
Jag kan ju se att det har varit till nytta och det kan jag höra på personalen 
också att det har varit till nytta. De har kunnat lösa upp någon knut här och 
där. Funnit något någon väg. Så tyvärr  
- Har du sett hur Gun-Marie har arbetat? Om hon har visat filmer?  
- Ja, lite grand har hon visat och beskrivit då.  
- Hur tror du specialpedagogen visste hur hon skulle göra?  
- Är hon inte utbildad för det?  
- Lärde hon känna barnet också?  
- Jo, naturligtvis. Hon måste ha sett väldigt många andra barn också så hon 
har skaffat dem referenserna. Ja, så som de lekte, som jag kommer ihåg det, 
det blir på barnets nivå på ett väldigt bra sätt. Det tyckte jag att det blev 
ganska tydligt. Det var lättare att kommunicera med V i leken när man går 
ner så som de har lärt oss på barnets nivå. På ett annat sätt. 
 - Kan det vara så att barn har någon slags kunskap om hur man leker 
och det går att locka fram det? 
- Ja, det antar ja. 
- Hur gick det för dem när de lekte tillsamman? Vad skedde i den här 
processen?  
- Det är vad de har visat lite på videofilm. I och för sig också vad personalen 
har berättat. Men hur det har gått till, det vet jag inte. Vissa delar de lekte 
med rummen och bussen och och lekte den lilla familjen. 
- Han kommer inte hem och berättar?  
- Nej, det är ju det att han har ju haft svårt att berätta. Han har svårt att be-
rätta nu också. Det börjar på att lossna lite att han kan återberätta. Det har 
varit väldigt svårt och är väl fortfarande, då och sedan är begrepp som är 
väldigt svårt för honom. Det är väl om man kan vägleda honom mycket då. 
Man ställer frågor så han kan svara. Vad har du ätit idag? Har du ätit myck-
et? Så att han kan svara. Han kan inte återge. Vad han har varit med om.  
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- Kan andra utanför er familj, släktingar, se att det har hänt något med 
honom här?  
O, ja! Det märker nog andra mer än vad vi själva kan se. Så det är roligt att 
höra. Nu säger de ”vi kan förstå vad han säger”. ”Vad han har blivit duktig 
att prata”. Språket men även hur han hanterar kompisar och relationer har 
blivit bättre? Ja, han mår väldigt mycket bättre. Han har lättare att ta kon-
flikter. Det blir visserligen konflikter, men det har alla barn, men nu kan han 
ta sig ur det själv, han säger i stället ”nu är jag arg” i stället för att löpa 
amok. Han säger det. Han har blivit mycket bättre, har lättare att uttrycka 
sig helt enkelt. Att han kan, har lättare att uttrycka sig gör att man kan und-
vika mycket otrevligheter. Även om mycket återstår.  
- Hur tror du att barnet uppfattar det här att han har varit med.  
- Jag undrar om han tänker så mycket på det. Han är så liten det kanske 
kommer senare att han. Jag tror inte att han tänker på det. Jag skulle kunna 
tänka att han så småningom börjar fundera över varför har jag en egen frö-
ken. Men så har han absolut inte undrat.  
- Har han visat på något sätt att han tycker om att delta i den här lek-
processen?  
- Det älskar han ju. Ja gud ja. det är jättekul. Han tycker om när Gun-Marie 
har varit där för det första. Och alla pass när Gunilla och han arbetar till-
sammans. Och nu åker han också till en talpedagog och de leker på sitt sätt. 
Alla de här övningarna tycker han ju är kul.  
- Kan han berätta om det här?  
- Ja, det gör han. Säger man på morgonen nu skall vi åka till K han tycker 
det är kul. Det går lättare att få upp honom på morgonen. Sedan om han tän-
ker på att det är annorlunda än för andra barn det vet inte jag. Det kommer 
nog när han blir större. 
- Han tar det väl som självklart.  
- Han är väl van med det. Det kommer nog när han blir större. 
- När man leker så här som Gun-Marie gör tar man med sig leken hem 
också?  
- Ja, det tror jag att man gör. Han har kommit på nya sätt. Han har lekt byg-
ga, tekniskt plock sedan han var liten, han har hittat nya lekar [genom den 
här lekprocessen]. Han leker rolleker, han är gärna regissör ”nu är du poli-
sen mamma”. Utvidgat sin repertoar? Nya lekar har kommit in i bilden.  
- Hur fungerar han idag i förhållande till vuxna?  
- Mindre konflikter och han gör sig lättare förstådd. Alla stod som fråge-
tecken . Han gestikulerade och han har haft ganska gott tålamod ändå. När 
ingen begriper blev han förstås arg. Det är mycket bättre nu. Om man bara 
tar sig tid att lyssna så förstår alla idag. Vi närmast har inga problem att för-
stå. Den som är mer obekant får väl tänka efter mer.  
- Det måste påverka hans självkänsla det att man kan göra sig förstådd.  
- Oerhört alltså om man ser på språket nu så är det stor skillnad.  
- Hur tycker du det ser ut att han fungerar idag i förhållande till kom-
pisar? 
 Det är olika. Han fungerar olika i förhållande till olika kompisar. Han be-
höver inte stå utanför. Han ger sig inte. Han blir inte undanknuffad. Så ger 
han sig inte, han talar om nu vill jag vara med.  
- Är han intresserad av att vara med andra barn?  
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- Ja, det är han.  
- Du tycker det är skillnad i förhållande till kompisar?  
- Han hade det här burdusa sättet förr men det har blivit bättre. Nu kan han 
prata och lyssna på andra och förstår dem bättre. 
- Vad har du för tankar om det här arbetssättet i förhållande till barn 
och vuxna? 
- Jag tycker det verkar fungera väldigt bra. Det skulle nog vara bra för alla 
barn i och för sig. Det verkar ha fungerat bra. Om alla vuxna skulle ta sig 
ner på den nivån. Det verkar som att på dagis har de haft bra hjälp av det i 
första hand.  
- Är du positiv i första hand? Har du någon gång känt dig skeptisk och 
ifrågasättande.  
- Nej det kan jag inte säga. Jag ställer mig mindre skeptisk till [leken] och 
det arbete som Gun-Marie har gjort i alla fall. Mycket mindre till de i alla 
fall än till vad Habiliteringen gör. Där pratar psykologer och pedagoger. Det 
blir mindre gjort. Än av den hjälpen de har fått från Gun-Marie . Det hand-
lar kanske om resurser. Jag tycker inte det har varit så strukturerat [på 
HAB[. Det har det varit med den här metoden [lekprocessen]. 
- Märker du det på din pojke också? Har det här gett mer tror du?  
- Gun-Marie har tagit tag i så mycket i vardagen där han är? Han tycker det 
är kul att åka till habiliteringen också, där är det fina leksaker. Men jag 
tycker inte att det ger någonting. Det är långa väntetider. Det är det här [med 
lekprocessen] att det varit något som fungerar, en struktur i vardagen, en in-
sats som har varit värt någonting. 
- Finns det något i er vardag som kan ha påverkat barnet under den 
här perioden? Skilsmässor, flytt, familjebekymmer?  
- Nej inte som jag kan komma på! 
-Är det så att du tycker att lekprocessen har påverkat ditt barn på nå-
got sätt? Det låter som att du tror det?  
- Om inte, vet man ju inte, men det tror jag. Det tror jag absolut. 
-Är det något som jag inte har frågat om som borde vara med?  
- Gun-Marie arbetar inte längre direkt med pojken. Nej, Pedagogerna arbe-
tar i samma anda. De kan så mycket nu, idéer omkring det här. Han är kvar 
på samma dagis. De har samma arbetssätt. 

 

Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
I förskolan fungerar inte barnet alls. Det är kaos med konflikter dagligen. 
Pedagogerna behöver avlastning och nära stöd. Barnet befinner sig i ett so-
cialt och kommunikativt utanförskap och är i behov av stöd för att lära sig 
språk, begrepp, träna interaktion och tolka egna och andras signaler och 
behov. En struktur för barnets aktiviteter både vad beträffar innehåll och 
utformning behöver läggas upp, skräddarsys. En nära samverkan med pe-
dagoger behöver följas upp. Medveten kommunikation och lek skall finns 
med på dagsprogrammet. Efter att jag som specialpedagog arbetat med bar-
net tar pedagogerna själva över ansvaret. Barnet utvecklas sakta men säkert 
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i en positiv riktning. Klarar att delta i dagsprogram och assistent behöver 
inte längre följa pojken. Pedagogerna kan hantera situationen och stimulera 
barnets lärande. Förälder har sett hur barnets förmåga att använda språk och 
kommunikation förändras över tid. Barnets förmåga att uttrycka känslor har 
utvecklats liksom intresse för att samspela med andra. Negativa kontakt-
mönster har reducerats. Föräldrarna har själva lekt med barnet hemma då 
barnet initierat lek. Där ser mamman att barnet utvecklat sin repertoar att 
hantera flera olika roller. Barnet visar på förmåga att skapa förutsättning för 
lek genom att ge riktlinjer och skissa på vad leken kan innehålla och under 
vilka omständigheter den skall utspela sig. Barnet visar ansvar för leken. 

Det var viktigt att bryta mönster och föra in nya strategier. Jag som spe-
cialpedagog hade möjlighet att koncentrera mig på barnet för att försöka 
åstadkomma ett möte med barnet. Till att börja med gav inte arbetet utdel-
ning. Det handlade om att bryta ner kommunikationen till korta moment. 
Det byggde på att försöka skapa ögonblick där barnet uppmärksammade 
mig och vad jag försökte visa. Jag fick släppa min föreställning om vad ett 
barn som är tre år klarar (jämför Figur 2,. Walden och Wetso). Här handla-
de det om att försöka åstadkomma ögon- och öronkontakt överhuvudtaget 
(jämför Vygotsky, att söka barnets proximala utvecklingszon samt Stern, 
ögonblickets pedagogik). Jag startade med att leka buslek. Blåsa på magen 
vid byte av blöja, en positiv närkontakt. Gömma mig bakom en filt och leka 
tittut. Härma barnets gogeli, gogeli ljud. Springa på huk bredvid barnet, för 
att hålla samma ögon- och öronhöjd med flygplan i handen. Sitta på samma 
lekbil och säga brum, brum och se glad ut. Jag ville förmedla glädje och 
försöka bygga upp en känsla av att detta är positivt (jämför Damasio, hur 
skapa känslomarkörer).  

Tre pass genomfördes varje vecka då jag intensivt försökte bryta igenom 
hans glaskupa. Efter att jag fått till stånd tillfällen med ögon- och öronkon-
takt försökte jag töja på dessa ögonblick så att det blev några sekunder. Jag 
förde in nya moment i lekar. Vi lekte med kuddar som vi byggde till torn 
och rasade tillsammans. Jag försökte hålla barnets uppmärksamhet genom 
att locka honom bygga varannan kudde. Det blev ett turtagande i handling 
(jämför Winnicott, att skapa dialog och god balans). Verbala budskap gick 
inte fram utan lek med material understödde kontakten med barnet. Mina 
handlingar och ord, begrepp som var nyckelord upprepades om och om 
igen. Jag valde noga ut enkla handlingar. Som att rulla boll. Till att börja 
med tog inte barnet bollen så småningom fångade barnet bollen och senare 
klarade barnet att sända bollen tillbaka till mig (jämför Vygotsky, vad bar-
net kan göra med stöd av vuxen idag, kan barnet göra själv så småningom. 
Barnet förfogade vid start inte över begrepp, ord, förståelse och hans age-
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rande var inte åldersadekvat men något började hända med barnets upp-
märksamhet, förmåga att rikta intresse mot någon och att vilja ta positiv 
kontakt. Vi lekte lyssnalekar och kopplade ihop föremål, ljud och begrepp 
(jämför Piaget, att assimilera, adaptera och ackommodera). Successivt ut-
vecklade jag lekhandlingar till att bli allt mer komplicerade, en enkel lek-
miljö kunde byggas upp, roller plockas in. Begrepp, bilder fördes in som 
kunde stärka barnet att få sammanhang över dagen och de aktiviteter som 
verksamheten erbjöd. Andra barn fick komma med i vår lekprocess (jämför 
Björklid och Fischbein, social interaktion och samspel med miljön). Jag 
varvade mitt arbete med att iaktta barnet i verksamheten och att genomföra 
de intensiva arbetspassen då jag aktivt försökte stimulera barnets intresse 
för lek, samspel och att få presentation av begrepp i en så konkret situation 
som möjligt. Samtal med pedagoger skedde i anslutning till lekstunder och 
vid planerade handledningstillfällen. Processen var oerhört krävande. Det 
var viktigt att alla vuxna informerades om varje litet steg som introducera-
des så att de kunde följa upp barnets reaktioner och handlingar. Mina lek-
stunder följdes upp av pedagogerna genom att de observerade och rapporte-
rade sådant som barnet visat intresse för så att jag kunde föra in i lek mo-
ment eller föremål som barnet sett eller tidigare mött i något sammanhang. 
Leken följdes upp i barngruppen och pedagogerna arbetade vidare med att 
aktivt stimulera pojkens lärande. Från att föräldrarna varit lite avvaktande 
tog de allt mer initiativ till lek med pojken i hemmiljö. Barnet imiterade 
Roleplaying (jämför Elkonin) med vuxenstöd. 

 

Pojken och skörheten (B,2) 

(barn 30, ålder 3-6 år) 
 
En förskola med en syskongrupp, barn i ålder 3 - 6 år har önskat att jag 
kommer. I gruppen har de observerat en pojke som ”inte följer de andras 
aktiviteter. Han är försiktig, ser nästan rädd ut och han har inte ett språk.” 
Förskollärarna uppger ”han talar mycket lågmält och endast enstaka ord”. 
De känner att de vill ”hjälpa pojken komma igång, han är ju snart fyra år.” 
 

Förskolan har under några veckor satsat på aktiviteter för att stimulera bar-
nens motorik. I lekrummet bygger de nu upp en liten aktivitetsbana. Där 
finns: en balansövning, en bänk som är vänd upp och ner. Här finns en tun-
nel att krypa igenom i form av ett stort tygrör. En liten studsmatta att hoppa 
på. En mjuk matta att rulla, t.ex. kullerbytta, på. En boll skall kastas i en 
hink. Jag följer på avstånd hur barnen är med de vuxna och ställer i ordning 
banan. I ett hörn mot väggen står en pojke. Avvaktande. Han ser ner. Han 
står med ryggen mot väggen. Barnen samlas ihop med uppmaningen ”Nu 
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börjar vi”. Glad och livfull musik strömmar ut från en liten bandspelare som 
placerats på golvet i det andra hörnet av rummet.  

Barnen ställer sig så att de bildar en liten kö. I tur och ordning provar de 
olika aktiviteter i rummet. Övningarna väcker barnens lust och strax är alla 
igång. Alla utom pojken i hörnet. Han avvaktar. Korta stunder blickar han 
mot någon del av rummet där en aktivitet pågår. Kom ……. Kom ska vi 
prova säger en av förskollärarna. Hon hämtar pojken och leder honom mot 
röret av tyg. Kom så kryper vi. Hon lockar. Pojken ser ner. Hon sätter sig på 
huk och försöker locka honom ner på knä för att krypa. Efter en lång stund, 
är han nere på golvet.  

Nu skall barnen leka följa John i banan. Barnen springer med liv och lust 
runt och försöker med övningarna. Pojken avvaktar.  

Banan plockas undan och nu övergår aktiviteten till lek i olika former. 
Några av de andra barnen klär nu på sig och går ut. Det blir lite lugnare om-
kring oss. Jag försöker locka pojken att bygga med klossar och leka med bi-
lar på golvet. ”Här bor jag, här är mitt hus”, säger jag och bygger en enkel 
modell av ett hus av några träklossar bredvid pojken på golvet. Till pojken 
säger jag lite utmanande ”var bor du var är ditt hus?” kan jag få se ditt hus. 
Pojken plockar lite med klossarna. Vilken bil vill du ha, försöker jag? Vil-
ken bil är din bil? Pojken avvaktar. Har ser inte direkt mot mig utan endast 
med korta blickar upp mot rummet. Det är svårt att få honom med i leken. 
Det blir ingen lek.  

Pojken reser sig och ställer sig mot väggen avvaktande. Han stryker sig 
mot väggen. Efter lunch försöker jag locka pojken till en dialog vid ett bord. 
Jag har plockat fram bilder och djurfigurer. ”Titta vad jag har, en hund”, sä-
ger jag och visar en liten hund, ”tror du det finns någon hund här på bilder-
na”, frågar jag honom. Neh! Jo, titta här kan den vara. Jag pekar på en hund 
på en bild. Kan du peka på hunden. Pojken pekar på hunden. Jag vill försö-
ka få en bild av pojkens språkliga förmåga. Här är ett annat djur. Jag visar 
en liten katt. Vad kan det vara? Mjuk och go. Det är en katt. Var är katten 
på bild? Kan du peka på katten. Inget händer. Jag pekar på kattbilden. Poj-
ken pekar på katten. Han säger ”iss, iss”.   

 

Reflektion över behov och aktivitet 
I samtal med förälder (intervjuare EH) om bakgrund till varför pojken fått 
stöd framkom följande: 

 
- Vad var det som från början gjorde att du tillsammans med förskollä-
rarna ansåg att ni behövde specialpedagogiskt stöd för ert barn? 
- Han var fyra år. Dagisfröknarna såg ju, de jämförde med andra barn att 
han var efter. Eller väldigt mycket efter. Det var på den vägen som vi kom 
in på det här då så fick vi reda på att det fanns hjälp att få och det var synd 
att tacka nej till sådan [hjälp]. Och att Gun-Marie höll på med det att han 
skulle få stöd på en gång då. 
- Var det här något som visade sig hemma tillsammans med vuxna?  
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- Nja han umgicks inte med barn hemma privat då så vi visste inte hur han 
låg till då. Vi visste att både mamma och jag, när vi var små så var vi sena 
med talet då. Det var vi kanske beredda på. 
- Det visade sig på förskolan i alla fall att han var sen i talet. 
-Ja  
- Hur visade det sig i förhållande till dagsplanering i förskolan och 
hemma? 
- Det visade sig inget speciellt. Det gjorde det inte. Vi var upp till Falu lasa-
rett. Det tyckte jag inte att det var någonting. De bara kollade och testade 
hur det låg till. Men vi fick ingen hjälp där, så som G har lagt ner [arbete].  
- Vad sade de där på Falu lasarett? 
- De såg att det var sent men någon hjälp fick vi inte där. 

 
Några reflektioner över pojkens situation och behov då lekprocessen starta-
de. En barnskötare (I) ger sin syn på den uppkomna situationen som föran-
ledde att de sökte stöd för arbetet med pojken. (Intervjuare K-E O) 
 

Barnets beteende var avvikande. Han var väldigt osäker, otrygg, han behöv-
de pushas fram och vi behövde hjälpen. Han vågade inte gå ifrån oss, han 
gick ut efter väggarna, han var rädd. Han var rädd för andra vuxna som han 
inte kände igen. Han var inte med de andra barnen. 

 

Pojken deltar inte spontant i aktiviteter på förskolan. Inför varje nytt mo-
ment som pojken skall prova behöver han vuxnas stöd. Om att få pojken 
krypa i aktivitetsbanan säger förskolläraren ”Så här får vi försöka locka och 
motivera inför varje steg.” Han har ännu inte blivit ”förtrogen med de olika 
aktiviteterna så att han kan följa de andra. Det finns ingen egen lust att vilja 
försöka”. Pojken har inte begrepp och ordförråd för att klara att ta in all in-
formation som han möter. Det finns som observationerna visar och pedago-
gerna påtalar brister i barnets språk vilket påverkar honom och gör honom 
osäker. 

Samtal om det konkreta arbetet med lekprocessen, att ta vara 
på erfarenheter 
Arbetet startade upp med stöd av specialpedagog berättar barnskötare I.  
 

Vi planerade utifrån det här barnet, hur skulle vi kunna arbeta för att stärka 
hans identitet. Vi var mycket på golvet. Att en vuxen fanns med på golvet i 
lek och så kom de andra barnen in.  

 

Så småningom tog pedagogerna allt mer ansvar för det direkta arbete med 
barnet i lekprocessen.  
 

GM. Hon var med och observerade barnet först. Hon såg helt enkelt vad hon 
skulle börja på för sätt. Vi hade också videofilmat och det visade vi [för 
henne].  
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Hur visste barnet hur han skulle göra?  
 

G-M kom och arbetade med barnet, hon började att bygga, leka med klossar 
byggde upp helt enkelt. Som partner och barnet tittade på henne och försök-
te komma in i samspel med henne. Barnet fick förtroende för GM och de 
lekte.  

 

Konkret så gick det till så att: 
 

De började med klossar och bilar. Det var väldigt mycket jobb för det fanns 
inte mycket begrepp [hos barnet] bilen, kunde hamna på bordet. Och dags-
rytm fanns inte med. Så det var väldigt mycket jobb. De gjorde det gemen-
samt och det utvecklades åt rätt håll. Pojken vågade släppa oss. Efter att de 
hade jobbat rätt länge kunde de andra se att han vågade sig längre ut på går-
den. De andra vuxna såg. Han vågade leka först med ett barn och så på slu-
tet var han med och delvis ledde leken. Han har flyttat nu men jag har följt 
honom under flera år.  

 

Barnets upplevelse och motivation.  
 

Han måste ha upplevt det väldigt positivt. Även om han inte kan uttrycka 
det själv och jag vet inte riktigt hur jag ska kunna förklara. Men har var så 
lycklig och glad, han var ivrig när man jobbade med honom. Så han måste 
ju ha känt att det varit positivt. Han har deltagit med glädje. Han har blivit 
en person. Jag är jag, jag finns, det fanns inte tidigare, att han kunde kom-
municera med sin egen röst med andra.  

 

Barnet klarar nya förutsättningar och relationer.  
 

Jag har fått veta av pappa att han har kamrater, han sover över hos sina kam-
rater han är en i gänget. När han flyttade kom personalen från den nya 
kommunen hit på en studiedag och fick information så att de skulle kunna 
fortsätta arbetet med honom. Utifrån GM modell i den nya kommunen. GM 
har berättat för mig om det här så det är väldigt roligt.  

 

Att vuxen möter på barnets nivå, det sker i lekprocessen.  
 

Till barnen tycker jag att det är underbart. Det stimulerar barnen det ger dem 
väldigt mycket. Att de får en utveckling på ett positivt lekande sätt. Jag blir 
en nästan jämnårig. Jag tror att man ska vara på golvet bland barnen, hur 
sätter man sig ner, för gör man det har man alltid barn runt i kring sig. Jag 
upplever det personligt som positivt kan bygga upp ett förtroende, vi får nå-
gonting väldigt gemensamt.  

 

Barnet är rustat för att klara förändring.  
 

Det blev så att familjeförhållande, förändrades, men tack och lov hade lek-
processen pågått ett tag och barnet hade fått en styrka i sin identitet att klara 
det. Barnet hade lärt sig att uttrycka sina känslor, det handlade om relationer 
mellan föräldrarna också och barnet stod med ett ben i en väldig utveckling 
för varje part. Det har han hanterat bra. Det har att göra med att det varit lite 
svårt innan också. Hade det här inträffat tidigare så hade vi haft ett barn som 
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rasat ner i avgrunden, tack vare att barnet hade fått hjälp med att bli en per-
son, kunde han uttrycka sig, i och med orden, klarade han det bättre.  

 

Om samverkan med föräldrarna.  
 

Föräldrarna de har upplevt det som väldigt positivt. De har ställt upp till 
hundra procent. Det har varit något bra. Där ena föräldern också har försökt 
att fortsätta på samma sätt som vi. Föräldrarna har varit med från början de 
har sett materialet, videofilmerna. Det var klart att vi skulle vara med och 
svara. Att vara en aktiv person, att leka, att våga ta i andra människor att ha 
ett språk är viktigt. 

 

Samtal med förälder till barnet 
- Hur har du uppfattat att specialpedagogen har arbetat med barnet? 
- Det har bara varit positivt.  
- Hur har du fått kunskap om hur det har lagts upp?  
- Ja, hon börjar med bilder, synintryck, man nöter in ord genom att upprepa.  
- Har han problem med syn och hörsel, er pojke? 
- Jo, han har problem med ena ögat. Så har han haft ont i öronen när han var 
liten men det tror jag inte har påverkat hörseln. Han har synfel på ena ögat. 
- Hur tror du specialpedagogen har vetat hur hon skall jobba? 
- Vi är helt utelämnade, hon är ju specialist på det området, så vi litar helt 
och fullt på att det var riktigt. 
- Fick ni information från andra hur G jobbade. 
- Ja, vet inte hur det var men det var väl genom dagis.  
- Hur tror du barnet visste vad det skulle göra? 
- Han tyckte det var kul. Vi hade många träffar uppe vid Rehab bassängen 
med lek och stoj. Vi lekte där då. [lekprocess i vattnet] 
- Var det HAB som ansvarade för det, hade ni kontakt med HAB?  
- Nej, det var G som fixade in oss där. Vi var där som gäster. Han var inte 
inskriven. Nej. 
- Hur gick det för dem G och er pojke när de lekte tillsammans?  
- Vi var aldrig närvarande. Vi träffades och fick höra hur det gick.  
- Finns det film?  
- Ja, just det. Vi såg på film.  
- Kan du beskriva vad som skedde i lekprocessen?  
- Det var bilder [som visade] vad som skedde i olika skeden, så lekte G och 
han följde med.  
- Kan andra utanför se vad som har skett i den här lekprocessen?  
- Ja, vi hade mormor och morfar de tjatade på att han inte kunde prata vi ta-
lade om att han gick på special då hos en talpedagog. De märkte att det blev 
framgång. 
- De märkte att det blev bättre.  
- Han hade lite för bråttom ibland det gick för fort. Man måste lugna ner ho-
nom innan han skulle säga någonting.  
- Men de uppfattade det som positivt att det blev en förändring? 
- Ja, ja  
- Hur tror du att pojken uppfattade lekprocessen.  
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- Det var roliga lekar. Det har aldrig varit problem att han inte ville lämna 
de andra barnen. Han har lugnt följt med.  
- Kunde han visa att det här var intressant och roligt? 
- Han ville väl lära sig ord.  
- Så ni kunde se det på honom. 
- Jag var inte med direkt i leken och såg. Under badleken var jag med, då 
var det mer lek och stoj. Det här har jag sett vad de jobbade med.  
- Har han pratat om det här hemma?  
- Nej, inte vad jag har märkt. 
- Hur är det med pojken idag?  
- Nu är han 8 år. Han har fått kompisar. Han har flyttat vi blev skilda då. Så 
han bor på annan ort. Jag jobbar förmiddag eller eftermiddag. Han har fått 
kompisar. Så nu är roligt jag förstår honom. Han har aldrig haft någon riktig 
kompis förut. Det har kommit först nu. 
- Tror du att arbetet haft betydelse för att han kan ha fått kompisar.  
- Ja, uh ja! Det tror jag absolut. Han har stått lite utanför innan kanske andra 
barn, om han inte kan säga någonting de tycker att det är konstigt va. Han 
var lite utanför innan.  
- Tycker du att de fungerar i förhållande till vuxna? Har det skett en 
förändring ?  
- Ja, visst kan han vara lite blyg ibland med okänt folk.  
- Märkte ni någon förändring i relation till er?  
- Ja, bara positivt, det blev en kick för honom det här. Jag körde ju mycket 
hemma jag också med honom. Vi köpte bilderböcker med teckningar.  
- Går det bra för honom i skolan idag.  
Ja, vad jag vet i alla fall. 
- Vad har du för tankar om arbetssättet i förhållande till barn och vux-
na? Är det ett bra sätt att arbete?  
- Visst tar det lite längre tid för en del [barn] om man inte gör något, en in-
sats, så blir det väl sent alltihop. Så det är rätt att man lägger ner tid, finns 
det hjälp att få så ska man tacka ja.  
- Det var helt okej, inga frågor om det var bra? 
Ja, helt ok. Bra kontakt med dagispersonalen har det varit den här tiden. 
- Inträffade något som kan ha påverkat barnet den här tiden?  
- Nej, vi hade bra kontakt. Det var nu på slutet som han flyttade så det var 
det inte. 1-2 år sedan bodde han här. Var det så att det var under den perio-
den som ni var skilda då som han deltog. Kan det ha varit det. Första hjäl-
pen, vi fick, då bodde vi ihop.  
Kan du uppskatta hur lång tid han fick hjälp?  
- 4,5 – 5,5 år var han 1- 1 ½ år. Sedan fick han hjälp på nya orten på dagis. 
Det var ingen specialpedagog som kom då. [nya dagis besökte G hela ar-
betslaget fick se material och info, ett överförandebrev följde pojken till nya 
dagis och de tog kontakt för att fortsätta stödja pojken på nya förskolan.] Jag 
var ner och kollade verksamheten, det var bra.  
- Det som gjort att S gått framåt är inget som skett utan att G jobbat, 
som hon gjort, han har gått framåt?  
- Ja, så har han en kusin uppe i Umeå. Då tyckte jag också att han utveckla-
des. En sommar då utvecklades han. Sedan har jag hjälpt honom med bilder, 
ungefär som G har lagt upp det med [S] liknande övningar. Men det är G 
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som har satt i gång det. Vi trodde nog att det var normalt i de här åldrarna. 
Vi visste inte riktigt. Det var dagis som rådde oss. 
- Så efteråt känns det som ett riktigt beslut? 
- Ja  
- Tror du lekprocessen har påverkat din pojke?  
- Ja, det tror jag det är ett sätt att vara med att tala och prata ett sätt att um-
gås det måste vara enormt viktigt.  
- Vad tror du hade hänt om han inte hade fått den här hjälpen? 
- Då hade han blivit ännu mer efter. Det var inte så att de retade honom men 
han blev osäker på sig själv. Han var väldigt bra, ville till dagis. Just nu 
längtar han till att börja skolan i höst.  
- Ni tror att det gett honom så mycket att han kan börja skolan i höst?  
- Ja, som mamma säger så ska han det.  
- Kan det här ha påverkat honom känslomässigt?  
- Ja, han har fått tro på sig själv? Ja han vill lära sig, det var övningar i da-
torn nu, helt suveränt. Då säger han, nej så gör man inte.  
- Han deltar inte i några övningar nu.  
- Inte vad jag vet.  
- Då kan man sammanfatta att du tycker att det har varit ett bra jobb 
som han har gjort tillsammans med G.  
Ja, det tycker jag. 
- Är det något du skulle vilja brodera ut texten omkring det här? 
- Det är kanske om det finns resurser, jag vet inte om det finns resurser att få 
hjälp tidigare för [barnen] då. Man vet inte vad som är normalt.  
- Ni sökte själva hjälp?  
- Ja, det var nog genom fyra års kontrollen som vi kom på det. Att det var 
lite långsamt med talet och utvecklingen. Innan vi fick veta att det fanns 
hjälp så som G. Vi var upp två gånger i Falun men det gav ingenting. Det 
var bara kontroll. Vi drog oss ur. Åka till Falun för det där lilla. Han var lite 
sen på allting. Han hade nappen väldigt länge, vi försökte på alla sätt få ho-
nom sluta. Det var väl någon trygghet själva nappen.  
- Nu är det inga problem för honom i förskolan.  
- Jag får rapporter från mamman. Jag frågar hur det går. Nej inga problem.  
- Har ni ytterligare barn?  
- Nej. Mamman har en pojke som är mycket äldre. Han var också mycket 
sen. Men det blev människa av honom också.  
- Det brukar bli det. Det låter på dig som att det här har gjort nytta och 
varit positivt. 
- Ja skulle du rekommendera det till andra?  
- Vi skämdes inte någonting att han var sen. Det var bra att vi fick den hjälp. 
Alla tiders. 
- Det har aldrig varit att han sagt att det här vill jag inte vara med på?  
- Nej 

 

Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
Pojken intog ofta en avvaktande hållning i det pedagogiska rummet i för-
hållande till deltagande i aktiviteter. Pojkens verbala språkutveckling var 
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långsam och hans aktiva ordförråd var litet. Han visade på underaktivitet. 
De vuxna kunde locka honom till viss aktivitet. Även i hemmiljö var pojken 
försiktig och att pojken hade brister i språklig förmåga kom inte som en 
direkt överraskning för föräldrarna. Tidigare kontakt med logoped hade inte 
lett till att språkliga behov tillgodosetts. Pojken behövde bli tryggare i för-
skolemiljön. Stimulering av språk och begreppsutveckling föreföll vara det 
primära att försöka tillgodose. 

Den första perioden fick jag agera som samspelspartner i vattenlek. Jag 
kastade boll och busade för att få igång ett turtagande och etablera en posi-
tiv relation (jämför Winnicott, att skapa utrymme för tillväxt, när balansen 
är god). Pojken var fyra år men jag fick starta med en enkel lek så att han 
hade en möjlighet att svara på leksignaler. Här fick pojkens föräldrar vara 
med. Jag agerade modell för turtagande och hur dialog kan skapas och upp-
rätthållas (jämför Buber, Walden och Wetso). Lekstunderna blev laddade 
med glädje (jämför Damasio, att skapa känslomarkörer).  

Nästa steg blev att leka med byggmaterial och bilar. Pojken behövde 
konkreta förebilder för att komma igång med symbolisk lek (Vygotsky, 
vuxen visar barnet). Begrepps förståelse och ordförråd behövde byggas upp 
genom konkret lek med material och med stöd av vuxen som bekräftade 
och svarade på barnets försök till interaktion (jämför Stern, korsmodalitet). 
Pojken hade svårigheter att själv bygga eller skapa lek, en symbolisk lek-
miljö (jämför Walden och Wetso, de två barnen tre år gamla). Den vuxnes 
handling ledde pojken in på hur enkla modeller av hus kan skapas.  

En av föräldrarna blev den som själv tog på sig att aktivt stötta i hemmil-
jö. Leken i förskolan stimulerade förälder att aktivt försöka stödja pojken. 
Bilder och sagoteman användes för att förstärka ett symboliskt laborerande 
och kompletterade leken. Pojken behövde mer aktivt använda sin kropp.  

Till att börja med var han försiktig och avvaktande. Lek med hinder-
banor och redskap användes för att stimulera motorik. Olika lekteman fick 
rama in aktiviteten. Vi lekte att gå i skogen, klättra på berg eller simma i 
vattnet. Efter en försiktig inledning började pojkens utveckling ta fart på 
flera områden. Han blev mer aktiv och visade intresse för de andra barnen. 
Han klev in i aktiviteter och tog på sig roller (jämför figur 1., ruta 1 miljön 
och individen är passiv till att individen och miljön är aktiv, ruta 4. Hem-
miljö och förskolemiljö stimulerade mot samma mål. Intresset för språket 
tog fart och han ville lära mer, rita, bygga och leka med andra. Pojken  
tog för sig av vad miljön erbjöd. Han visade intresse för att lära (jämför  
Elkonin, att hantera Roleplaying och försöka hantera Activity of formal 
learning). 
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Flickan som gungar på stolen (B,3) 

(barn 20, ålder 6-8 år) 
 
En skola kommer med förfrågan om handledningsstöd. På skolan finns ett 
barn med funktionshindret Downs syndrom i barngrupp. Jag bokar tid för 
besök och planerar att följa verksamheten och dagsaktiviteter med utgångs-
punkt i att se på hur flickans vardag ser ut. Skola och förskoleverksamhet 
för sexåringar har redan ett pågående integrerat samarbete i syfte att använ-
da pedagogiska resurser och gemensamma lokaler. Utrymmen disponeras 
utifrån ett schemaupplägg och uppkomna behov. Resonemang har förts om 
flickan skall gå över till särskolans verksamhet inför skolstart eller vara 
kvar i den för flickan välkända miljön. Flickans föräldrar har hittills valt att 
låta henne gå kvar i sin skolmiljö med närhet till hemmet och kamrater. För 
verksamheten har det inneburit pedagogisk planering och inrättande av di-
rekta stödresurser i form av att en pedagogisk assistent finns med i verk-
samheten. Familjen och barnet har haft kontakt med barnhabiliteringsverk-
samhet sedan flickan var liten. Lärarlaget på skolan har utryckt behov av 
stöd för att bättre kunna stimulera flickan att delta i ett dagsprogram.  
 

Den pedagogiska assistenten möter flickan i hallen. De småpratar. ”Finns 
det något i din bok…….? Har mamma skrivit något? Ska vi ta med boken 
upp?” Flickan ser upp mot assistenten och säger Jaha! De går i riktning mot 
samlingsrummet. Den pedagogiska assistenten manar henne komma till 
morgonsamlingen. Jag intar rollen som observatör.  

Barnen kommer till (för)skolan och dagen startar med en gemensam 
morgonsamling. Alla barn samlas i det stora rummet som fungerar som 
knutpunkt och genomgångsrum för passage till andra arbetsrum, kök och 
lekrum. Det stora rummet fyller även funktion som matplats när det är dags 
för lunch. Barnen kommer in och placerar sig i en ring på golvet. ……… 
sätter sig som skräddare med benen i kors. Flickan pillar på strumporna. De 
andra barnen vänder sig mot fröken. Fröken sitter nu i ringen, hon hälsar: 
God morgon. Barnen svarar: God morgon. Vad har vi för dag? Kommer ni 
ihåg att idag var en speciell dag? Flickan rullar kanten upp och ner på 
strumporna. De andra barnen pratar vidare med fröken över dagens aktivite-
ter. Flickan fortsätter sitt pillande på strumporna. Så tar hon av dem och 
dinglar med en strumpa i ena handen, fram och tillbaka framför ansiktet och 
överkroppen, där hon sitter. Nu tar fröken upp en sång. Hon spelar gitarr 
och barnen sjunger med i en fartfylld låt. Nu ser flickan upp och sjunger 
med. Texten kan hon. Hon ser glad ut. Samlingen avslutas och alla bryter 
upp för att gå till olika arbetsuppgifter. Barnen fördelar sig i mindre grupper 
där någon pedagog finns med och stödjer arbetet.  

 
Barnen har individuella planeringar med uppgifter att arbeta med. Det inne-
bär att alla arbetar med lite olika uppgifter i svenska. 
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Flickan och den pedagogiska assistenten går till ett hörn i samlingsrummet. 
Där finns inrättat en arbetsplats för flickan. Ett bord och en stol är placerade 
där. När flickan sätter sig på stolen har hon ryggen mot rummet. På bordet 
finns kartor med pictogrambilder och lösa kort med symboler. Flickan och 
den pedagogiska assistenten plockar med korten och tillsammans försöker 
de bilda meningar. Idag är det måndag. Flickan finner måndagskortet. Det är 
morgon i skolan. Korten för morgon och skola är hon bekant med och fin-
ner. Solen skiner ute. Är nästa budskap. Kortet med en sol kan hon sortera 
fram ur den mängd kort som ligger på bordet. På bordet ligger även kort 
med bokstäver. Flickan får försöka lägga sitt namn efter förlaga på större 
skylt. Flickan tröttnar och lägger upp sina ben i kors på stolen där hon sitter. 
Hon gungar med kroppen fram och tillbaka. Vad är klockan då? säger hon. 
Hon ser ut att sjunka in i sig själv. Vad är klockan då? säger hon igen.  

 
Det blir dags för rast.  
 

Barnen kommer från alla håll, de passerar och försvinner ut på rast. Flickan 
sitter kvar. Den pedagogiska assistenten får mana henne att komma för att 
gå till tamburen. Hon vill inte utan lägger sig på golvet, rullar runt. ”Då går 
jag ut nu och leker,” säger den pedagogiska assistenten. Hon drar flickan 
lätt i armen. Nu reser flickan på sig och går till hallen. Återigen rullar hon 
runt på golvet. Den pedagogiska assistenten får försöka locka henne att sätta 
på kläderna. ”Det är så här segt ibland”, säger hon till mig. Efter en stund är 
flickan påklädd och kommer ut på gården. De andra barnen är i gång med 
att hoppa rep, spela fotboll, leka i skogen som ligger i anslutning till skol-
gården. Flickan vandrar runt på gården utan att komma igång med någon 
lekaktivitet.  

 
Det är samling och barnen skall samtala om hur de arbetar med att forska 
om olika djur. Projektet är igång, de skall samla material och skriva texter 
om ett djur de själva valt. Barnen är uppsluppna och berättar ivrigt om vad 
de funnit. Läraren vill höra från barnen, vad som är lätt eller svårt i arbetet, 
om de behöver stöd för att komma vidare.  
 

Flickan sitter på en stol och gungar med överkroppen fram och tillbaka. Fler 
gånger hör man henne säga halvhögt till synes rakt ut i luften: Vad är klock-
an då? Ingen svarar utan konversationen fortsätter utan hennes medverkan.  

 
Flickan deltog i aktiviteter genom att härma andra barn. Hon förstod inte 
innehållet i dialoger och resonemang och kunde därför inte tillgodogöra sig 
det kunskaps- och erfarenhetsutbyte som skedde inom gruppen. Hon för-
väntades delta men klarade inte att relatera till inre bilder och upplevelser, 
hon orkade inte följa tanketrådar. Långa stunder ägnade hon sig åt självupp-
taget pillande eller gungande. Hon var fysiskt men inte psykiskt och mentalt 
närvarande i klassen vilket framgår av observationerna. 
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Reflektioner över behov och aktivitet 
Här följer reflektioner över barnets behov och situation vid start. Först någ-
ra tillbakablickar utifrån en förälders iakttagelser. (Intervjuare EH)  

 
- Vad var det som från början var anledning till att ni tillsammans med 
förskolepedagogerna sökte specialpedagogiskt stöd för ert barn? 
- S har Downs syndrom. När hon började skolan valde jag ändå att hon skul-
le vara inskriven i särskolan men gå i grundskolan. Jag ville att förskolan 
skulle kunna handleda skolan. Men de tyckte inte att särskolan motsvarade 
deras förväntningar. De behövde mer av handledning omkring S utveckling 
av sociala relationer. Hur hon fungerade med andra barn. 

Så hade skolan ett samarbete med G- //. Det gjorde att hon var intresse-
rad av att hur man skapar inre bilder i läs- och skrivutveckling. Så det var 
både de här relationerna, att skapa inre bilder, läs- och skrivutvecklingen. 
- Det var alltså när hon började skolan? 
- Ja, i ettan. 
- [En fråga om] dagsplanering då förstår man utifrån [Down syndrom] 
att det är en unge som behöver mycket stöd i olika sammanhang.  
- Ja. Man har sett, förstått att hon har behövt mer men man tittar ändå på 
henne som individ 

 
Så följer några reflektioner, lärarens (K) tankar om barnets behov och skol-
situation då specialpedagogiskt stöd efterfrågades. (Intervjuare K-E O) 
 

Det här är en flicka med Downs syndrom, vi har inte haft någon med det ti-
digare, inte jag i alla fall och det gör att man måste hitta nya vägar och hitta 
nya sätt att göra allting på i skolan. En del av det som var viktigt för henne 
var att få igång henne att börja leka, hon lekte inte alls tidigare under sin tid 
på lekis. Vi hade jobbat redan innan (hon började skolan) på lekistiden 
mycket med att försöka få henne att börja leka. Hon kunde inte låtsas att 
hon var någon annan. Hon tyckte då bara att vi var jobbiga som försökte. 
Hon sa sluta upp med det där håll inte på så där. När vi låtsades och försökte 
få henne att vara någon annan. Vi ville få igång henne att försöka leka. 
Även att ta social kontakt med de andra barnen. Att få igång henne att leka 
för att så småningom kunna få igång henne att läsa och skriva. (Hur förhöll 
hon sig mot vuxna?) Hon är lätt och öppen att få kontakt med hon har ett bra 
språk och talar mycket. Bra ordförråd. Nej hon deltog inte i kamraters lekar. 
Hon kunde leka när det var en vuxen med. Hon gjorde saker men hon kunde 
inte leka. Jag menar leka med intellektet också, härma gjorde hon mycket 
men inte att ta det mentala språnget att låtsas vara någon, det gjorde hon inte 
tidigare. Jag ser det som en väldigt viktig grund att kunna leka för att kunna 
läsa och skriva och tänka logiskt. Att låtsas saker.  

Hon har väl aldrig stått utanför dagsplanering och kamratgrupp hon har 
haft bra status hon har deltagit i saker vi gör. Jag kan ta ett exempel en sam-
ling på morgonen. Vi sitter i en ring och pratar om vad vi gjort t.ex. under 
helgen för varandra. Det har hon gjort men det tog lång tid innan hon för-
stod vad det skulle vara till för. Att man räcker upp handen och säger saker 
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hon har deltagit men det har varit svårt att förstå vad det är vi gör och varför 
vi gör det. Hon förstod inte vad vi gjorde hon kunde sitta och ta av och på 
sig strumporna, av och på sig strumporna eller prata med sin assistent mitt i 
hon såg inte gruppen som någonting som hon kunde relatera till. Hon börja-
de härma de andra hon räckte upp handen men inte varför nästa steg var att 
hon upprepade det som den föregående hade sagt. Så om någon sade jag har 
varit till Gävle i helgen sa hon också det jag har varit till Gävle i helgen. 
Näst steg var att vi fick hjälpa henne hon fick bilder med sig hemifrån för 
att hjälpa henne att berätta. Så småningom börjar hon berätta vad som hade 
hänt till bilden så småningom börjar hon berätta fantisera och fabulera långa 
historier om vad som hade hänt. Fantasihistorier de andra skrattade så, så 
småningom har det kommit att hon kan berätta så att man kan förstå. Det har 
behövts speciella förklaringar för att få henne att förstå innebörden i dags-
planeringen. Hon har behövt hjälp med vad och hur. 

 
Lärarlaget uttryckte i samtal bekymmer över att flickan inte alla gånger går 
att aktivera. Hon går in i någon slags självförsjunken passivitet eller visar 
att hon inte vill delta. Den skräddarsydda arbetsplatsen bidrar inte till att 
hon själv klarar att genomföra olika skoluppgifter utan en vuxen behöver 
mer eller mindre locka eller på annat sätt stimulera henne för att hon skall 
vara aktiv. Inte heller under raster där hon kan välja aktivitet själv kommer 
hon igång. Hon visar på behov av annan stimulans för att möjligen spontant 
få kraft att komma igång.  

Samtal om det konkreta arbetet med lekprocessen, att ta vara 
på erfarenheter 
Här följer beskrivningar och reflektioner över det arbete som lades upp och 
genomfördes. Specialpedagog ansvarade för arbetet och en assistent följde 
upp lekprocessen med barnet. Intervju med lärare K. (intervjuare K-EO)  
 
Specialpedagogen startar upp arbetet med lekprocessen på skolan, flickans 
assistent följer upp arbetet.  
  

Jag är säker på att hon visste vad hon skulle göra. Jag kontaktade G-M vi 
har talat om flickan om hur hon fungerar och G-M har observerat fickan. 
Jag har läst G-M uppsats om hur barn bygger inre bilder och jag såg att hon 
behövde just det här jag ville att G-M skulle hjälpa henne med det här. Jag 
kände verkligen att det här skulle kunna var bra för henne.  

 

Den vuxne läser av barnets kompetens och lägger till nya utmaningar vart 
efter barnet snappar upp.  
 

Jag har varit med så har jag sett på film på olika arbetspass. Hon härmar hon 
iakttar och härmar tar impulser. Hon kan inte göra fel. G-M utgår hela tiden 
från vad flickan gör. Det handlar om att hon hela tiden måste tolka. Hon kan 
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bygga i stort sett hur som helst så utgår G-M ifrån det och går vidare ifrån 
det. Flickan barnets sätt att göra blir det man utgår ifrån. 

 

Från att barnet första gångerna försöker bygga och imitera försöker hon så 
småningom bemästra teknik och utöka innehåll och skapa variation i leken.  
 

Första gången byggde hon ett torn som ramlade och ett nytt torn som ramla-
de och så småningom så började G-M bygga sitt torn då började flickan 
iaktta hennes hus de började så småningom bygga tillsammans och hon sa, 
gör du. Och så lämnade hon över till G-M den här flickan iakttar ganska 
mycket, så gör hon ganska mycket. Så småningom byggde hon snabbt upp 
sitt hus och hon befolkade huset med dockor och möbler. Det sista passet 
hade hon en kompis där kan men se hur de verkligen leker tillsammans, hur 
de verkligen bygger upp leken tillsammans och de kommer överens om hur 
de ska göra. De åker till skolan, är i skola och leker att de leker, att de leker 
och skriver tillsammans. Hon gjorde det utan G-M stöd.  

 

Förändring kan ses över tid.  
 

Den första gången jag var med, lekte hon också men mycket med G-M som 
stöd, hon tog tag i det, men i sista filmen lekte de [själva barnen], de tog del 
bägge två.  

 

Att knyta an till klassens arbete.  
 

Vi skulle ha en utställning på skolan där alla hade gjort olika saker forskat 
om olika saker då på utställningen fick flickan bygga upp sitt hus och visa 
för de andra. Då byggde hon snabbt upp sitt hus. Utifrån den första filmen 
då allt bara rasade. Här är det rummet och det rummet så ställde hon dit per-
sonerna (rolldockorna) hon ställde upp det och så kom alla föräldrarna och 
tittade. Då bidrog hon av sitt forskande.  

 

Kan andra se spår av lekprocessarbetet?  
 

Det tror jag, som jag ser det, att kunna leka, att kunna låtsas, fantisera att 
använda symbolhandlingar är grunden för att man skall kunna lära sig läsa 
och skriva. Den här flickan har lärt sig hon både räknar och skriver nu när 
hon går i årskurs 2. När vi talade med särskolan, sade de, att ni kan väl räk-
na med att någon gång i årskurs fyra börja läsa. Det här är inte det enda. 
Men jag ser det som en väldigt viktig positivt för att hon faktiskt har lärt sig 
att både läsa och skriva. Det hon gör är egna berättelser. Visserligen väldigt 
enkla och stereotypa, med en flicka i handlingen, som tycker om att baka 
paj. Men hon kan också göra variationer i berättelsen. Det tror jag inte att 
hon hade gjort, klarat det om vi inte hade börjat leka. Så tycker jag att det 
ser ut som att man kan se spår av lekprocessen. Sedan kan jag inte säga att 
det är så, men jag tycker att det är så. 

 

Att finna barnets motivation och lust för lärande är möjligt i lekprocessen.  
 

Jag tror att hon tyckt om det. Det syns ju på hennes kroppsspråk. Hon visar 
om hon gärna gör något eller inte. Hon har också känt sig trygg i det. Hon 
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har känt sig trygg. G-M och assistenten en gång i veckan och så har assi-
stenten och hon upprepat det en gång i veckan. När man har DS behöver 
man upprepa många gånger för att förstå. Hon har inte problem i kontakten 
med vuxna tidigare och inte nu, hon är öppen, tycker att vuxna är justa.  

 

I relation till kamrater visar hon intresse nu.  
 

I förhållande till kamrater så iakttar hon mycket, det kan jag se på raster. 
Hon upplever genom att titta på andra kan man säga. Hon kan även leka 
med, hon har ingen bästis. Hon kan reglerna fullständigt hon har koll på. 
Hon kan ta ett misslyckande och vänta på sin tur. Hon kan hoppa tvist och 
hopprep med de andra. Hon gör hellre sådana lite tydliga regellekar med de 
andra. I hoppa hage, där det är så många regler man skall hålla reda på, sin 
egen sten och var de andras stenar ligger, man får inte hoppa i den eller den 
rutan och på ett ben. Det har hon fullständig kontroll på.  

 

Flickan fungerar i förhållande till dagsplanering och klassens aktiviteter. 
 

Vi jobbar så att vi försöker förbereda henne lite för vad som skall komma, 
hända i olika aktiviteter och hon behöver fortfarande hjälp. Hon har egen 
planering i inlärningsgång. Hon jobbar med samma saker som de som går i 
ettan jobbar med nu. De andra jobbar med eget arbete i matte och skrivning, 
så gör hon också det. I princip är det inte så stor skillnad i förhållande till ti-
digare dagsplanering. Hon har sina svårigheter i och med att hon har Down 
syndrom. Då behöver hon det konkreta. I förhållande till sina förutsättningar 
klarar hon sig bra även om det inte blir på samma intellektuella nivå som de 
andra så kan hon vara med på samma sätt som de andra. 

 

Lekprocessen en grundläggande aktivitet som kan stärka barnets lärande. 
 

Jag ser det här med lekprocessen som grundläggande för logiskt tänkande 
och läs och skriv jag är övertygad om att man måste leka och lära först. Vi 
arbetar på den här skolan skapande som grund och vi jobbar med att försöka 
se positiva sidor och framsteg i stället för att testa och sätta poäng på dem. 
Vi försöker lyfta fram framsteg och se det positiva i barnen. Vi jobbar med 
skönlitteratur för att söka kunskap. Så att ha en specialpedagog som kom-
mer och jobbar på det här sättet passar i princip in i vårt arbete.  

 

Samverkan och insyn ger delaktighet och delat engagemang för att stimule-
ra barnet. 
 

De här föräldrarna är väldigt engagerade i det här arbetet och de har tittat på 
de här filmerna och iakttagit framsteg det har varit positivt. De har tagit 
fram dockskåp hemma och jobbar med att förstärka det vi gör här i skolan. 
Mot slutet av lekprocessen jobbade vi med känslor 

 

Barnets förmåga att sätt ord på känslor har förbättrats. Alla blir medvetna 
om vad som behöver bearbetas.  
 

Det var så tidigare att hon inte ens grät när hon gjorde illa sig. Och nu job-
bade vi med känslor, hon lekte att hon gjorde illa sig i lekprocessen och vi 
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jobbade med det på annat sätt och assistenten jobbade med det, de mimade 
och låtsades och sa rätt ord på rätt känsla och jag jobbade med att fånga 
hennes känslor i stunden, så att hon skulle kunna få en äkta känsla i stunden 
Ja ha, är du arg nu? Hur känns det att vara arg? Det arbetet började genom 
leken nu. Det är inte så nyanserat, hon kan bli jättesur. Sätta sig och stänga 
av, det är bara nu för några veckor sedan som jag lyckades komma igenom 
en sådan situation och vi kunde under berättande beskriva vad hon hade bli-
vit arg för. Jag skrev ner det så att hon kunde läsa det själv sedan. Det bör-
jade med att det togs upp under leken, lekprocessen har ju varit en del i det. 
Hon hade ett sätt att ta kontakt med andra kompisar genom en knytnäve. 
Genom att G-M arbetade med känslor så tog jag upp det och hade långa 
samtal där vi talade om detta. Jag skrev en teater och försökte få henne att se 
vad som händer när du slår, någon gråter. Det blev fel signaler till kompisar. 
Hon ville ha en kompis. 

 

Grunden är lagad genom inlärning nu sker utveckling.  
 

Just nu gör hon enorma framsteg i läs- och skrivprocessen hon hittar på 
egna historier. Vi jobbar med lek hon är med de andra på raster nu också 
men vi jobbar inte direkt vidare med lekprocessen så som G-M gjorde. Det 
kan tänkas att det behöver återkomma på något sätt det vet jag inte just nu 
men kanske på något annat plan. I och med att hon är första barn vi har så 
måste vi ständigt upptäcka hur vi skall göra. (nu arbetslag + assistent). 

Samtal med förälder till barnet  
- Hur har du uppfattat att det specialpedagogiska arbetet har fungerat 
för barnet. 
- Mycket positivt 
- Hur tror du att specialpedagogen visste vad hon skulle göra och hur? 
- Det har jag inte reflekterat över det tar jag som en självklarhet att hon vet 
vad barnet behöver. Hon hade en speciell metod. Hon prova den metoden. 
- Hur tror du barnet att barnet visste vad det skulle göra och hur? 
- Hon såg ju fram emot de här gångerna när G-M skulle komma och det stod 
inskrivet på hennes schema. Då var hon förberedd och till slut så höll hon 
koll på vilka dagar det var och förväntade redan på morgonen att nu kom-
mer G-M. Då skall vi bygga mitt hus. Sedan var det G-M som vägledde 
henne och fick henne att jobba mer och mer självständigt.  
- Du känner till det, har du sett på film? 
- Jag uppfattar det som att hon fick träna, olika saker, inte bara det som är 
här och nu utan att man kan låtsas att dockorna åker och cyklar, att man 
bygger huset. Att skapa något fast inte precis själv är med i det, att leka. Det 
behöver hon träna mycket att fantisera, hitta på saker.  
- Tyckte du, märkte du något sätt att det fick genomslag i hemmalek.  
- Ja, jag hörde G-M kommentarer ”cykla, cykla” [att med ord beskriva en 
handling, aktivitet samtidigt låtsas cykla med gester]. Nu är det längesedan 
men visst märktes det. Jag fick signaler från skolan att det var positivt.  
- Släktingar och vänner märkte de någonting. 
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- Det vet jag inte. Hon får så mycket träning, medvetenhet från skolan och i 
vår hjälp. Så det går inte att säga det beror på det och det på det? Jag tror att 
skolan mer var dom som såg resultaten. I hennes berättelser och sådant.  
- Tycker du att det påverkar hennes humör att hon blev mer positiv?  
- Nej, hon är alltid glad och positiv.    
- Hur tror du hon uppfattade det här att få vara med i lekprocessen.  
- Hon var mycket glad och stolt för det här och att få gå undan med G-M 
och göra något som var hennes. 
- Kunde hon berätta om det här? 
- Hon var noga med när G-M skulle komma, hon såg fram emot mötena.  
- Hur fungerar hon idag. Håller hon på med det här?  
- Nej, men jag har också lite material liknande det här och då satt vi och lek-
te en dag och då började hon att bygga upp då såg jag hur hon utvecklats 
från att ha byggt sitt hus till att också bygga en skola. Och hon började 
plocka fram kinderäggsgubbar och började sätta namn på vem som var vem. 
Det blev mer avancerat. Det är ju så svårt att isolera det, hon utvecklas hela 
tiden, och vad är det ena och vad är det andra? Vad det beror på, det är bara 
att köra på, allt som går. 
- Som du uppfattar så fungerar hon bra med andra barn och vuxna? 
- Ja, hon leker ju inte på samma sätt. Hon har inte så mycket kompisar men 
hon frågar ju inte efter på samma sätt [som andra]. Hon har hög status i 
klassen hon är med på sina villkor.  
- Du får positiva signaler från skolan. 
- Jag är inte sådan som väntar på signaler, jag bryr mig. Jag har en nära kon-
takt med hennes ansvarslärare. 
- Ni har en inskrivning på Habiliteringen också.  
- Fast så här är det, på habiliteringen har man förskolekonsulent till barnet 
är sju år. Men jag ville fortfarande ha kontakt med en förskolekonsulent, då 
sökte jag LSS åtgärd. Det har jag fått beviljat. Jag har kontakt med A hon 
har varit ett fantastiskt stöd sedan S var liten, för oss och givit vägledning. 
Vi har kört en metod utifrån Johansson språkprofessor i Karlstad. Den me-
toden har vi kört sedan hon var baby. Därför har vi haft kvar A hemma.  
- Har A på habiliteringen haft synpunkter på vad G-M gjort?  
- Hon har sett filmerna och tycker att det har varit positivt.  
- Vad har du för tankar om det här arbetssättet i förhållande till barn 
och vuxna? Du har varit i kontakt med Js. metod också.  
- Js metod är språkstimulering. Att sedan hon var liten att utveckla det som 
S har svårt för. Konsekvens tänkande, ett abstrakt tänkande är väldigt svårt 
för henne. Även i läs- och skriv. Så det behövs alla metoder att visa henne 
många vägar till ett abstrakt tänkande. Hon är väldigt duktig på att klara ab-
strakt tänkande. Beror det på den träning hon har fått sedan hon var liten. 
Jag tror att S är född välfungerande för att ha Down syndrom. Sedan tror jag 
att alla metoder som man konsekvent går in för höjer ribban. Det tror jag J 
metod har gjort och den intensiva träning som G-M har gjort, det har höjt 
ribban. Jag tror bara man är konsekvent, grejen är att fullfölja metoden. Där-
för tycker jag att det var oerhört positivt att man lade ner så mycket tid, att 
G--M hade möjlighet att göra det, och att handleda personalen i övrigt i tan-
kegångar. För det efterlyste jag när hon var fem i förskolan och då fick jag 
inte den responsen. Så därför tycker jag att skolan nappande på att hon fick 
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gå undan och göra saker som passade henne och att det inte var farligt att 
lämna barngruppen. Som man [tidigare] proppat mig full med att dagis i sig 
är en läkande miljö. Man skall inte ta barnet därifrån. Det har jag aldrig trott 
på. Jag tror att varje barn har egen problematik och S behöver jobba själv 
varje dag. Det var jag så arg över. A:s metod fick inte heller respons. Nej, 
det lyckades aldrig med HAB. Någonstans har den här kommunen bestämt 
sig att så här ska det vara. Det stod t.o.m. i barnomsorgsplanen att dagis 
skall inte ha träning. Där skall miljön i sig vara läkande. Jag var hemma hos 
mina barn för att jag tror inte riktigt på dagis. Sedan ville jag att barna skul-
le börja för att få träning inför lekis och skolan. Lik förbaskat behöver S in-
dividuell träning, jag har tränat henne sedan hon var liten. När hon var fem 
år då var morsan ute. Då övertolkade henne och fick inte bekräftat, jag tol-
kar mer än hon ger. Då ville jag att dagis skulle ta över lite av träningen. 
Men jag fick ju aldrig någon respons. Hon behövde åka och rida och simma 
på Habiliteringen. Det gjorde man inte heller. Om jag jobbat heltid hade hon 
inte fått någonting sånt här. Det var en princip man hade i kommunen. Man 
tog inte heller emot den handledning man fick från habiliteringen. Det var 
låst. Då blev det annorlunda med G-M. Hon kommer från kommunens egna 
led. Jag hoppas vi har kommit längre. Som förälder kan man skönja en kon-
flikt habilitering –skola/dagis i kommun. Det kände jag av tydligt, jag fick 
det inte att gå ihop. Det är viktigt att säga det här var för två tre år sedan. 
Dagis är en helande miljö, så är det. Så blir hon sju år och då säger man att 
hon ska gå på särskolan. Hon behöver liten grupp och den speciella pedago-
giken. Då handlar det inte om den stora gruppen och socialiseringen, då blir 
det ett annat synsätt. Som förälder blir man lite förvånad då. Det är samma 
barn. Förstår du vad jag menar? 
- Man förändras inte över en natt. 
 - Det var viktigt att få gå med sina kompisar, att få vara, att kunskap är inte 
bara pedagogik och läs- inlärning det är också att bli en social individ. Livet 
är inte en särskola. Hon kommer inte att gå tillrättalagt med jättemycket 
personal som lägger tillrätta hennes liv. Och min dröm blir då att hon skall 
kunna säga ”Det där fattar inte jag, kan du ta det en gång till”. Att hon själv 
ska ha den medvetenheten. Genom att vara tillsammans med andra barn för-
stå att man är annorlunda men att det inte är något konstigt. Än att vara med 
alla som är udda. Det är min filosofi. Att fungera i den vanliga världen. Den 
andra världen lever kvar alldeles för länge. Man ser också vad lägger man 
ner krutet på i skolan, det här att fantisera, att lära sig leka jobbar man med 
det? Jag tror att man måste lära sig fantisera om man skall ha språk. Därför 
tycker jag att det här har varit mycket positivt.  
- Tycker du att du har fått konkreta exempel på att det fungerar. 
- Det tycker jag och så många signaler från pedagogerna på skolan som job-
bade med hennes läs- och skrivinlärning och kompisrelationer som sade att 
hon gick framåt. Det blev en utvikning om mina ideal omkring (för)skola, 
jag hoppas skolan jobbar emot att barn får chansen att vara mer normala.  
- Integrering 
- Jag tycker inte att integrering av elever med funktionshinder är allena sa-
liggörande. Men att man skall utgå ifrån barnet. Bor jag i …… det är natur-
ligt att barnet går i skola där. Att man ser på det individuella barnet och ut-
går ifrån det. Det här samhället behöver anpassas också. Har vi den här ty-
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pen av ungar då får vi försöka. Jag tycker inte vi skall försöka få in våra ut-
vecklingsstörda i den roll som de vuxna utvecklingsstörda har idag, de har 
fått andra förutsättningar. Vi måste förändra i den takt som de växer upp.  
- Om de ska få åka på sina länsdanser och aktiviteter.  
- Politisk fråga. Titta bara på en kort landstingshistorik 91-94. Då fanns de 
[här eleverna] inte ens med i den vanliga skolan. Nej, vi kämpar på. Det är 
bra att det finns sådana här arbetsmetoder. På platsen där barnet är. Ja  
- Hur länge deltog hon i lekprocessen.  
- Två terminer. 
- Var det något som inträffade i familjen som kan ha påverkat?  
- Nej 
- Men du tror i alla fall att lekprocessen har påverkat henne? 
- Ja  
- I positiv riktning. Du har beskrivit en del. 
- Jag tror inte att en timme i veckan med G förändrar så mycket men G:s ar-
bete i skolan med handledning, det är ett led som har påverkat. Naturligtvis 
kan inte G handleda utan att följa flickan. I det konkreta arbete med flickan 
då såg hon här fattas det saker eller här kan vi utveckla mer. Då gjorde hon 
det på sin timme. Sedan förutsätter det att hon handledde och berättade för 
övrig personal hur hon tänkte i skolan. Så antar jag att det var. Så var det 
grädde på moset den timme hon fick vara själv med henne. Den process, den 
träning visst kan det vara viktigt men det handlar om att ha en inriktning, en 
tanke med hela dagen. Vad vill vi komma åt? Ja, därför att omgivningen 
också har andra förväntningar på henne.  
- Hon uppfattade lekprocessen som rolig. Det var utvecklande för hen-
ne. Du har aldrig varit tveksam till det här arbetssättet? 
- Nej, vi hade elevvårdskonferens nu och pratade om G kan göra uppfölj-
ning. Hon startade en process sedan är det S som gör jobbet själv med stöd 
från omgivningen. Det skulle vara intressant att se om processen har gått vi-
dare även utan de intensiva mötena med G. Tänker någon slags utvärdering 
av det som varit. Ja kanske att hon träffar henne några gånger. 
- Man kan tänka så här att behöver man påfyllning efter något år.  
- Ja, det tror jag, man kör intensivt, sedan måste det få landa och ge barnet 
en möjlighet att utveckla i den fart och i den riktning som man har startat en 
process. Om ett år tar man upp igen, hjälper omgivningen att se, det här ska 
ni tänka på nu för att gå vidare nu. Det är ju inte samma saker hon behöver 
nu som hon behövde för ett år sedan. 
- Nej, precis. Hon utvecklas hela tiden. 
- Hela livet är en process. Alla insatser är av stort värde. Det som har varit 
av stort värde, att leka att kunna samarbeta med kompisar, att kunna fantise-
ra med kompisar. Det är inte bara att det är ett led i att skapa inre bilder för 
läs- och skriv man behöver också den sociala kompetensen. Det får man ge-
nom det här. Ja, samspelar i en lek nu är det min tur, nu är det din tur, att 
följa en lek. Att få en metod för hur man leker. Jag tycker det är bara trevligt 
och hoppas att det blir en fortsättning. 
- Visst är det så att du har fått information och har sett på filmer? 
- Ja, vi har haft samtal och samarbete. 
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Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
Flickan klarade inte lek och samvaro med de andra barnen av egen kraft. 
Hon hade svårt att följa samtal i klassen. Dialogen byggde på förmåga att 
skapa inre föreställningar av innehållet och svara med relevanta inlägg. 
Flickans förmåga att bygga upp inre föreställningar behövde stärkas. Hen-
nes sociala kompetens lika så. Hon behövde stöd för att lära sig leka, låtsas 
och hur ett turtagande kan gå till. Arbetet med flickan i lekprocessen med 
uppbackning av arbetslaget gav flickans utveckling en knuff framåt. Hon 
får stöd att identifiera känslor och sätta ord på dem något hon tidigare inte 
behärskat. Lekprocessen tränar flickan att uttrycka sig symboliskt i hand-
lingar, gester och hennes förmåga att skapa inre bilder tycks förbättras. Hon 
klarar att tala i telefon, hålla i ett samtal och hon klarar att leka, att hon le-
ker. Vilket är avancerat. Flickan lära sig läsa och skriva snabbare än vad 
som förväntats. Att lekprocessen påverkar och föregår läsprocessen är en 
uppfattning som här hålls för trolig.  

Vid start är flickan med fysiskt i det ”pedagogiska rummet” under sam-
ling men hon har svårigheter att tolka innehåll i de dialoger och samtal som 
utspelar sig mellan barn och lärare. Hon har svårigheter att bygga inre bil-
der av vad som avhandlas. Hon fastnar i egen aktivitet att pilla på fötterna 
eller ställa upprepade frågor om vad klockan är Ett aktivitetsmönster behö-
ver brytas och en ändamålsenligare aktivitet behöver skapas. Flickan är inte 
med i lek och samspel under raster. När det är dags för eget arbete har hon 
sin egen plats med ryggen mot gruppen. Ett bildmaterial används för att 
stärka henne i förvärvande av bokstäver och att stimulera läs- och skrivpro-
cessen. Bilderna skall även stärka begreppsutveckling och fungera som 
strukturer för dagens arbete. Jag som specialpedagog går in i ett strukturerat 
arbete med flickan. Vi startar med att bygga ett hus att bo i och så ett skol-
hus. Husen rasar och vi får börja om igen. Hon behöver göra om flera gång-
er samma sak. Vi går vidare och inreder husen med rum och möbler. Rollek 
gestaltas och små figurer får föreställa flickans familj och kamrater och lä-
rare i skolan (jämför Elkonin, World of things and World of people). Vi 
byter hus med varandra och turas om att besöka varandra och åka skolskjuts 
till skolan (jämför Winnicott, dialog – balans). Jag skriver ner leken och 
läser högt efter varje pass. Jag för medvetet in gester som symboliserar att 
bada, simma, äta, sova och att tala i telefon, jag varierar rösten till rollen, 
(jämför Walden och Wetso, åtta symboliska nivåer). Efterhand försöker jag 
göra de symboliska handlingarna och metaforerna mer komplicerade. Jag 
upprepar och fyller på, varierar teman och beskriver allt mer specifikt och 
sofistikerat (jämför Damasio, att bredda variationsmöjligheter och val). Vi 
leker att vi åker till skola, forskar om djur i skolan, ringer mormor och frå-
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gar om hon vill följa med på bio mm. I leken. Tidsperspektiv och preposi-
tioner förs in i leken med stöd av material och symboliska handlingar. 
Flickan svarar på leksignaler och imiterar mina lekhandlingar, begrepp 
kommer på plats och hennes aktiva ordförråd ökar (jämför Piaget, att assi-
milera, ackommodera). Vi leker att vi hoppar hage. Hon tar initiativ till att 
föra in roller och teman i leken. I vardagen kan man se hur hon blir aktivare 
och mer intresserad av de andra barnens lekar. Hon lär sig regler. Hon kla-
rar ett deltagande i dialoger i samlingar och nu är hon med i resonemanget 
ställer frågor och bidrar till att föra dialogen och utveckla innehållet (jämför 
Figur 1. nu i ruta fyra). Hennes läs- och skrivprocess kommer igång. Enkla 
texter skapas. Hon sitter nu i klassen i en egen bänk och arbetar som en 
skolflicka (jämför Elkonin från att inte klara Roleplaying till att klara Acti-
vity of formal learning). Hon har gått från underaktivitet till aktivitet i ba-
lans i ”det pedagogiska rummet”. Hennes aktivitet består inte längre av 
gungande på stolen.    

Vidare till grupp C som består av tre barn  
Mötet med tre barn som specialpedagog har försökt aktivera i lekprocessen 
och där handledning och samtal med föräldrarna har skett parallellt.   
 

Pojken utanför (C,1) 

(barn 17, ålder 6- 7 år) 
 
En förskollärare i en förskoleklass önskar att jag kommer för att se på en 
pojke som finns i hennes grupp. Pojken har haft omsorg hemma eller ge-
nom sin familj tidigare och det innebär att mötet med förskoleklassen är nu 
hans första kontakt med pedagogisk verksamhet. Det är i november så bar-
net har vistats i gruppen under ett par månader redan. Beskrivningen nedan 
är ett sammandrag av observationer under en förmiddag. 
 

Jag smyger in till gruppen som just samlat sig för att börja dagen. Tillsam-
mans i ett lite större arbetsrum sitter barnen i ring. Jag är med och lyssnar. 
Jag talar om att jag är en hälsa på fröken som brukar besöka barngrupper för 
att hjälpa fröknarna. Samtalet löper på mellan de vuxna och barnen. Bredvid 
förskolläraren sitter en pojke som hela tiden vänder sig till henne. Han visar 
inte intresse för de andra barnen utan han försöker ställa sig på knä framför 
den vuxne och påkalla hennes uppmärksamhet. Läraren försöker få pojken 
att sätta sig med ansiktet vänt mot gruppen och hon försöker knyta an till det 
samtal som pågår i ringen. Hon vänder honom mot gruppen. Pojken uppre-
par sitt beteende han flyttar fram i position framför henne igen. Nu sätter 
pojken händerna vid sidan om sitt ansiktet och för händerna över till den 
vuxnes ansikte. Det ser ut som att han vill styra upp hennes uppmärksamhet 
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att riktas enbart mot honom. Läraren tar och vänder ånyo pojken mot grup-
pen, placerad i hennes knä. Samtalet i ringen ser inte ut att fånga pojkens in-
tresse. Samtalet i ringen handlar om barnens namn och om de kan höra olika 
bokstäver i namnen. Barnen får var och en chans att lyssna, plocka fram 
bokstäver som de känner igen från sitt eget namn. 

 
Barnen skall nu arbeta med att göra skyltar med sitt namn på. Det finns ma-
terial på ett bord att använda för att dekorera skyltarna.  
 

Barnen plockar åt sig vad de behöver, pappersmaterial, sax och klister. Poj-
ken hämtar lite motvilligt material efter att läraren uppmanat honom en ex-
tra gång. Han har svårigheter att hålla saxen och klippa i papper. Det blir 
inte som han vill, han tappar tålamodet och ryter högt, nej! Vuxen finns 
nära. Hon frågar honom om han känner igen någon bokstav i namnet. På en 
lapp framför pojken skriver hon hans namn. Hon säger bokstavsljuden högt, 
bokstav för bokstav riktat till pojken. Hon frågar: Känner du igen någon 
bokstav i ditt namn? Pojken upprepar hennes fråga, ett par gånger med en-
tonig röst, lite stötigt kommer frågan igen. Något svar kommer inte. Den 
vuxne börjar forma den första bokstaven av grova snören. Kan du göra lika? 
frågar hon pojken. Kan du göra lika? Göra lika. Kommer som ett eko från 
pojken med samma entoniga röst. Några andra barn kommer nu, de söker 
upp läraren för att visa och få respons på vad de åstadkommit. Pojken virar 
en bit snöre runt den platta där namnet skulle formas. Han gör sin egen plat-
ta. Läraren försöker igen att få pojken intresserad av att forma en bokstav 
genom att visa. Något namn på plattan blir det inte.    

 
Efter arbetspasset får barnen leka fritt. De fördelar sig i olika rum. Några 
spelar spel, andra bygger med pussel eller ritar. Några går ut för att spela 
landbandy på gården.  
 

 Pojken går till en dator som finns och sätter igång ett spel som handlar om 
att resa i en fantasivärld. Han talar högt till sig själv. Han upprepar fraser. 
En pojke kommer och tittar på hans spel. Pojken säger efter att tålmodigt ha 
väntat en stund ”nu är det min tur”. ”Nej,” Det hörs ett vrål. Den vuxne för-
söker medla mellan barnen. ”Ni får turas om” säger hon. ”Nej, nej!” skriker 
pojken. 

 
”Så här är det, varje dag. Det går inte att bryta. Han är alldeles fängslad av 
spelet och andra barn finns inte för honom,” säger läraren som förklarande 
kommentar till mig. ”Han är inne i sin fantasi, han talar högt till sig själv 
som om han var i den världen och han har inte intresse för den verkliga 
världen.” Han måste få hjälp att bryta och klara att vara med i dagens pro-
gram, framförallt behöver han upptäcka sina kamrater. ”Han är envis och 
upprepar fraser och handlingar. Det går inte att bryta aktiviteter när han har 
bestämt sig.” En enklare undersökning som jag genomför, visar att pojken 
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har svårigheter med begrepp, siffror - antalsuppfattning, former, färger. Han 
har vissa intresseområden och dem är han uppslukad av. 

Reflektioner över behov och aktivitet 
Reflektioner över vilka behov som låg bakom efterfrågan på specialpeda-
gogiskt stöd för pojken. Förälder ser tillbaka på vad som varit och hur det 
kom sig att pojken fick stöd. (Intervju med EH) 
 

- Vad var det som gjorde att ni ansåg ni behövde specialpedagogiskt 
stöd för barnet? 
- Det vet jag inte, det var A (mamma) som ordnade med det där.  
- Ja, Ja var det i förskolan? Det var mamma som ordnade med stöd? 
- Kan du beskriva hur det yttrade sig i vardagen? 
- Det var så att han inte ville ta kontakt med andra barn. 
- Hur yttrade det sig med andra barn? 
- Var det en eller två [barn] gick det, men var det en grupp barn gick han 
därifrån. Var det barnkalas och det var många barn gick han därifrån. 
- Har ni barn sedan förut? Eller är det första barnet? 
- Det är första barnet. 
- Då är det svårt att bedöma innan man kommer till förskolan? 
- Ja det finns ju inga mallar att gå efter. 
- Nä, precis.  
- Hemma när ni var själva då funka det bra? 
- Han var i sin egen lilla värld.  
- Ja, ja  
- Hur visade det sig när man planerade dagen hemma. 
- Nej det var ingenting. 

 
Förskollärarens (M) reflektioner över vilka behov som förelåg och ledde till 
ett uttalat önskemål om specialpedagogisk insats för pojken. 
 

För det första betedde han sig annorlunda mot de andra barnen. Han hade 
egna tankar och idéer. I stort sett brydde han sig inte om vad de andra bar-
nen eller vi gjorde. Till oss vuxna kom han gärna och ville då absolut ha 
ögonkontakt. Han kunde inte prata med oss om vi inte tittade på honom i 
ögonen. Och barnen dom sökte han inte någon kontakt med alls. Han fick 
ingen kontakt med dem. Men han gick gärna med oss vuxna och pratade och 
pratade hela tiden om sitt. Det var mycket spöken, häxor och monster. Han 
var med i det vi gjorde, men han gjorde sitt, vi fick hjälpa honom på sidan 
om. Han gjorde sina egna saker. Han kunde i och för sig ibland använda 
samma material men det blev något helt annat än vad de andra gjorde. 
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Samtal om det konkreta arbetet med lekprocessen, att ta vara 
på erfarenheter 
Förskollärare (M) intervjuas (K-E O). Det första beskrivandet handlar om 
hur de uppfattat att specialpedagogen har arbetat med pojken? 
 

G-M, hon har fått kontakt med honom, i hans egen värld knutit ihop lite av 
hans tankar. Nu kan vi se resultat av det. Det såg vi inte på en gång. Det var 
nog G-M som såg det i sitt arbete. Hon måste ha varit lyhörd för honom och 
lyssnat på honom. Hon måste ha haft någon bild av hur och vad hon skulle 
hjälpa honom med. Hon har arbetat lite med att reda ut hans kaos.  

 

Arbetet startade utifrån en konkret förfrågan om stöd i arbetet med pojken  
  

 Först var det vår beskrivning, som ett ärende, så kom hon ut och tittade. Vi 
sade vad vi såg och hon sade vad hon såg.  

 

Hur arbetade specialpedagogen? 
 

G-M visste mycket mer vad hon skulle göra, än vi vad vi skulle göra.  
 

Hur lade de upp arbetet? Hur visste pojken vad de skulle göra?  
 

Jag tror inte han visste från start, utan när de hade lekt tillsammans, så visste 
han väl till nästa gång. De har lekt hans lekar, hon lyssnade in honom. Han 
ville gärna leka med henne. Den enkla leken, han var i sin egen värld. Han 
kopplade ihop fantasi och började förstå vad som är verklighet.  

 

Går det att se någon förändring hos barnet? På vad sett visar det sig i så 
fall? 
 

Vi ser det och föräldrarna ser, det är skillnad, han har kommit ur sin värld 
nu. Har han upptäckt vad som finns runt omkring. Han är jobbig just nu för 
han hörs och syns. Han har börjat ta kontakt med andra barn. De andra bar-
nen har upptäckt att de kan påverka honom. Inte alltid positivt just nu då. 
Han visar att han tycker det blir roligt när vi föreslår att leka eller G-M ska 
komma. För honom var det viktigt att någon kunde sitta med honom, har tid 
att få sitta ner och inte bli störd. Nu ska vi försöka ta in de andra barnen och 
kanske haka på, vi ska fortsätta. Nästa termin också. Han har kommit ur sin 
värld. Vi kan avbryta och berätta och han kan ta det och förstå vad det var vi 
säger. Han kunde inte det tidigare han tog det inte till sig som han gör nu. 
Han var helt uppslukad i sin värld och mot kamraterna var det på samma 
sätt. Han har inte brytt sig om vad de andra har gjort. Nu ser det ut så att han 
söker upp vissa barn. Han har sett vilka barn han kan lita på. De som har 
empati och tolerans och han har upptäckt det och han kan sortera ut de som 
han kan lita på. Det tycker vi är ett stort steg. Han har varit med på sitt eget 
sätt man kan kanske ställa lite högre krav nu än tidigare. 

 

Hur ser förskolläraren på det här att arbeta med lekprocessen?  
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Det är ett bra arbetssätt tror jag, ett arbetssätt som jag tror jag skall kunna 
klara av man skall kunna fullfölja. Det är så enkelt så man tycker att man 
borde ha kommit på det själv fast det har man inte gjort. Att använda sig av 
leken borde vara lätt, att lära barnen att leka. Det är väldigt rätt metod kan 
man säga.  

 

Pojkens syn har kollats upp. 
 

De har kollat syn på G-M inrådan men han har inte något fel. De har gjort 
en rutinkontroll. 

 

Familjen och andra runt barnet ser en förändring som är i positiv riktning. 
 

De ser att han söker kamrater på ett annat sätt leker med sin lillasyster på ett 
annat sätt och söker kamrater hemma nu. Tidigare har han knappt varit utan-
för gården nu är han ute och leker. Det är framförallt genom mamma, men 
jag har sett det själv också. Tidigare var han aldrig ute.  

 

På förskolan ser man det också som positivt, pojken har utvecklats. 
 

För oss har det varit väldigt roligt positivt att han gjort framsteg även om G-
M gjort jobbet. Jag tror inte att någon av oss hade förstått att man kunde 
hjälpa honom med så enkla medel under ett par gånger i veckan. Utan stora 
utredningar. Så enkelt är det inte [att arbeta med lekprocessen] fast man 
borde kommit på det.  

 

Förskolan skall själva ansvara för att arbeta vidare med pojkens lekprocess. 
 

Vi skall ta över och jobba så här själva nu. Nästa gång kan man prova med 
andra barn som kanske inte har så svåra problem. Vi är väldigt nöjda med 
resultatet och föräldrarna också. 

 

Samtal med förälder till barnet  
- Hur uppfattar du att specialpedagogen/pedagogerna har jobbat med 
det här? 
- Det har väl varit bra. Det märktes nästan på en gång hon började [med ho-
nom] att man fick en annan kille hemma. Det börja hända någonting.  
- Säger du det? Kan du ge något exempel på det? 
- Han blev mer vaken och började fråga ”vad gör du då?” Det har han aldrig 
gjort förut.   
- Ja ha! Vad säger du. 
- Det var en tjej där [på förskolan] som är ett år yngre. Då vaknade han till 
och ville vara med [henne] och åka traktor. Det har han aldrig velat förut. 
- Hur tror du specialpedagogen visste hur hon skulle göra?  
- Ja, det måste hon ju veta. 
- Är det på grund av utbildningen eller? 
- Ja, hon lär väl ha gått någon utbildning. 
- Hur tror du barnet visste vad det skulle göra och hur?  
Han gick väl med på det.  
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- Hur gick det för dem när de lekte tillsammans? Du har kanske sett på 
film också. 
- Det gick bra. 
- Kan du veta vad som skedde i den här lekprocessen?  
- Hon fick honom med. 
- Har du någon uppfattning om hur det gick till? 
Nej, det kan jag inte.  
- Kan andra bekanta, släktingar se att det har skett något med pojken?  
- Ja, det har de sagt. Han har blivit en riktig busunge? 
- Det är han. Det låter som något positivt? 
Ja, det var det. Han gör bara rackartyg nu. 7 ½. Nu är det bara tok på försko-
lan. 
- Är det farmor och mormor som sett förändring?  
- Ja, han har varit mycket hos dem i och med att vi inte haft full barnomsorg 
så har de skött honom. Farsan säger att ”förr kunde jag sitta och skriva räk-
ningar fast han [pojken ] var där, nu går inte det längre”.  
- Ja, ha! Han är inte i sin egen värld längre? 
- Nej, nu är det fullt ös. Farsan glömmer av vad han skall skriva.  
- Ja, ha. Jag förstår ändå att ni ser det som positivt. 
- Ja, det är bra.  
- Så vill han ner på byn och leka med barnen nu. Det ville han inte tidigare. 
Han vill gå själv.  
- Fick han välja själv då? 
- Förut ville han inte då behövde han inte gå. De andra barnen vill [nu] 
komma hem och leka med honom så… 
- Nu… så han har kompisar? 
- Hur tror du att din pojke uppfattar den här lekprocessen? 
- Han ville gå på det varje vecka.  
- Går han på det nu också?  
- Nej, det tror jag inte. När det var slut blev han så sur. Vi skickade med en 
blomma men jag vet inte han ville inte avsluta. Han tyckte hon svek honom. 
- Var det något som han längtade efter?  
- Ja, för det där, han ville inte gå på dagis/lekis men om man sade att speci-
alpedagogen (G-M) skulle komma då skulle han iväg. 
- Gick han en gång i veckan? 
- Två gånger i veckan. Det var kul då skulle han dit.  
- Nu vill han dit nu har han kompisar. 
- Det var en kompis som mobbade honom. Han inte ville går dit.  
- Säger du det. Men har det blivit bättre? 
- Ja, vi har pratat med den här pojkens mamma och pappa då.  
- Det kan påverka väldigt mycket.  
- Vi försökte fråga varför han inte ville gå och så. 
- Det är ju bra om man kan prata om det. Efter sådana här gånger när 
han träffat G-M kunde ni se att det hände något med pojken.  
- Det märktes på en gång att han blev vaken man kunde aldrig missa vad 
han gjort. Han kunde berätta vad de gjort. 
- Han såg det här själv som viktigt?  
- Det var kul. Han fick lära sig vad var fantasi och vad var verklighet.  
- Det kunde han inte tidigare?  
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- Nej, det flöt ihop alltihop. 
- Vad det något som oroade er?  
- Nej, vi tänkte inte så mycket på det. Han pratade inte så mycket. Han satt 
mest och byggde med Lego. Det andra yrvädret är tvärtemot.  
- Er flicka.  
 Ja, hon är tvärtemot. Man har inte tänkt på honom utan tyglat henne. 
- Hur tycker du att din pojke fungerar idag? Om du ser i förhållande 
till andra vuxna? Vi har berört det lite redan.  
- Han vill vara med på allt. Ja, och han vill prova allt. Det har han inte velat 
förut. Han har inte velat vara med. Jag kan ge ett exempel. Vi körde fyrhju-
ling i vintras. Då satt han bakpå och skrek saktare, saktare. Nu sitter han 
bakpå och skriker fortare, fortare. Det har vänt på det helt och hållet. Han 
var rädd för allt förut. Allt möjligt. Det är han inte längre. 
- Ängslig? 
- Ja, att åka i en [rull]trapp var livsfarligt förut. Innan han har provat. Nu är 
det bara cykel som är livsfarligt.  
- Håller han på att lära sig? Eller kan han?  
- Han kan men han vill inte. 
- Om kamrater sade du, att han leker med dem. Är det varje dag? 
- Nej, inte varje dag. I och med att han har sin syster så leker han med hen-
ne. När de åker hem från lekis kan han och grannpojken sitta och planera 
vad de ska göra.  
- Det låter positivt. 
- Ja. 
- Vad tänker du om det här sättet att arbeta? 
- Huvudsaken är att det blir bra 
- Det låter det som att du tycker.  
- Ja, det gick så fort. Från den ena dagen till den andra? På fjorton dar tyckte 
jag. att han började pigga på sig. Jag vet när jag gick till firman då började 
han fråga om allt. Varför gör du så där? Jag blev alldeles rådlös. Det har jag 
aldrig hört förut . 
- Det har du inte hört förut? 
- Nej, han ville trycka på knapparna. Det har han inte fått förut. Nu kan han 
hålla sig lugn tills han får trycka. Vad är det för företag ni har? Det är en 
såg. Det är lite farligt. Det kan hända både det ena och det andra.  
- Det gäller att trycka på rätt. Det låter som att du tänker det kan var 
ett bra sätt att arbeta med barn och vuxna?  
- Ja, kan säga så här vi har en kille hos oss nu han skulle behövt gått igenom 
det här när han var liten. Han har haft svårt med att läsa och skriva då.  
- Du tror att det skulle ha varit bra för honom.  
- Ja, han kan inte föra ett långt resonemang. Han tappar bort sig. Han stan-
nar ibland så kör han igång. Precis som att han frihjular.  
- Du vet inte om han har någon diagnos. 
- Nej, men han har gått på [särskolan] Hos en pedagog. Men de vill inte er-
känna. Det måste vara en liten hjärnskada. Det vill de inte erkänna.  
- Hur gammal är han?  
- Han är arton år. Han tror han är en liten gosse än. Jag försöker förklara att 
du måste börja tjäna egna pengar och din pappa kan väl inte se efter dig res-



 175 

ten av livet. Vad då, då, det säger han. Han tror jag skulle ha mått bra av att 
ha fått börja på det här sättet.  
- Under tiden som din pojke deltog i det här var det någon händelse 
som inträffade som kan ha påverkat honom. Dödsfall, sjukdom?  
- Nej!  
- Hur tänker du nu om din pojkes förmåga att hantera förändringar 
om det uppstår någonting.  
- Han kan hantera det mesta på ett bra sett. Om man skall åka och handla, 
det har han tagit på ett bättre sätt än flickan. ”Jaha, så är det” säger han . 
Han är ganska foglig. Det kan man inte säga att hon är, hon ger sig aldrig.  
- Hon ställer andra krav på er som förälder. 
- Det låter som att du tror att lekprocessen påverkat din pojke positivt. 
- Ja, han har börjat visa känslor mycket mer, förut visade han inte känslor, 
slog han sig grät han inte. Det gör han nu. Han kan bli mycket argare.  
- Kan man höra åt andra hållet också att han blir gladare?  
- Ja. Hans språk är ju oerhört. Då, då han började hade han ett torftigt språk. 
Ja nästan lite ordblind kan man säga.  
- Men det tycker du.  
- Han lär sig nya ord och hänger med. Kan uttrycka sig så att man förstår. Ja 
nästan så att det blev lite jobbigt åt andra hållet. Han skriker, vi försöker att 
lära att honom, du måste vara tyst när andra pratar.  
- Så språket är annorlunda.  
- Han kan uttrycka känslor.  
- Kan du ge exempel.  
- Han kan säga att det här var kul, det har han aldrig gjort förut.  
- Kan du komma på något annat som är värt att berätta? 
- Han har lekt på förskolan. Har fått övningar av Gun-Marie. Han skall sluta 
då när han blir tillsagd. När du är med på jobbet, får du prata av dig, sedan 
nu måste jag jobba.  
- Så att man begränsar.  
- Ja, så att han inte skulle bli aktiv.  
- Tycker du att det har varit risk för det.  
- Nej, det har bara varit kul.  
- Tycker du att han skulle behöva ha hjälp av Gun-Marie i fortsätt-
ningen också?  
- Nej, jag vet inte, nu kan han prata i telefon det har han aldrig gjort förut.  
- MM. Ville han inte?  
- Nej, jag vet inte om han inte fattade att det var en röst i andra ändan. Om 
han tyckte det var obehagligt? Ja en röst i andra ändan, han sade bara hej, så 
gick han. Nu kan han ringa själv. Busringer?  
- Ja.  
- Han börjar läsa och räkna, det ville han inte förut. Det vill han nu. Han har 
nästan lärt sig.  
- Han har lärt sig på förskolan?  
- Han har väl nött på mig och mor. Han ser på mjölkkartongerna och frågar 
vad är det där för bokstav, det där för bokstav det där för bokstav?  
- Vad kul.  
- Ja, han har setat och läst.  
- Flickan kan hon?  
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- Nej, hon är inte lika intensiv som han. Han är rolig. Han går in för en sak 
tills han kan det, då byter han och kör det stenhårt. Kartan kan han nästan 
utantill. Man kan fråga vilket land ligger där? Det kan han. Han är nyfiken. 
Det fanns ett kunskapslyft på lekis, där och spel. Det fastnade han för på en 
gång. Han var mycket ute och reste [i leken] så blev det läsa och räkna.  
- Du tänker så här att hade han inte varit med om lekprocessen så hade 
han inte varit lika öppen? 
- Ja, nej jag tror inte det?  
- Det gjorde att han kunde ta in kunskap och vara öppen. 
- Ja, att fråga någon, komma med kartboken själv och fråga vad står det här 
då? Inte bara fråga datorn på dagis. Det har varit roligt om han kunnat börja 
prata tidigare. Han var sex år. Han har ju missat mycket. 
- Ingen i omgivningen har reagerat tidigare.  
- Nej, inte som de andra. Han tyckte om att bygga med lego. Det klarade 
han. Det klarade inte andra barn, de kunde andra saker. Han är bra på det 
här. Då är det väl som det ska [tänkte man]. Nu fick han tillgång till andra 
saker. Nu vill han ut och titta på saker på helgerna. Vi försöker väl göra det 
då när han vill det.    

 

Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
Pojken uppfattades av omgivningen som att leva i sin värld. Förskolans ak-
tiviteter deltar han i på sina egna villkor. Dialog eller lek med de andra bar-
nen fungerar inte. Pojken är rädd för nya situationer och utmaningar. Han 
har svårt att sätta ord på känslor. Barnets intresse för lek och utbyte med 
andra ökar efter en tid i lekprocessen. Det visar sig i att han nu vill leka med 
sin syster och andra barn. Nya upplevelser tar han sig an med glädje. Poj-
kens språkutveckling tar fart. Det entoniga upprepandet av fraser som tidi-
gare var vanligt beteende reduceras. Ett intresse för kamrater, skolaktivite-
ter och att lära nytt visar sig. Att lära bokstäver, skriva och att räkna är akti-
viteter han gärna ägnar sig åt. Förändringarna visar sig både i förskole- och 
hemmiljö. 

Pojken var i sin värld och ville göra allt på sitt eget sätt. Han visade lite 
intresse för kamrater och andras förehavanden. Pojken lever i sin fantasi-
värld. Jag börjar med att försöka möta honom där i hans fantasivärldar för 
att försöka förstå hans inre bilder, tankar (jämför Walden och Wetso, åtta 
symboliska nivåer. Leken gestaltades fragmentariskt från start vad beträffar 
komponenterna miljö, roller och innehåll. Jag försöker locka fram hans in-
tresse genom att fråga och visa mig intresserad av vad han talar om. Hur såg 
han på sig själv och sig själv i förhållande till andra? Det är fragmenten är 
inte helt lätta att tolka. Jag reser, bygger olika flygplan och båtar, plockar 
fram bilar och lastbilar. Jag transporterar material i leken och bygger upp 
olika hotell i olika länder. Jag ritar kartor med vägar på, räknar pengar för 
att betala för mat och husrum. Jag tar olika roller. Pojken svarar genom att 
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tillåta mig vara i närheten, jag imiterar då och då honom. Jag för in lite oli-
ka varianter på resetema i leken (jämför Damasio, utvidga repertoaren, ska-
pa handlingar, lägga ut tankespår). Pojken har ett dataprogram som handlar 
om att resa i världen. Jag leker som resan i dataprogrammet och lyssnar ak-
tivt till vad pojken har snappat upp från programmet. En mix av hans fanta-
si och lösa tanketrådar gestaltas i symbolisk lek. Parallellt försöker jag ge-
stalta vad han beskriver. Han blir tydligare i beskrivande. Aktivt försöker 
jag föra in begrepp och prepositioner. Han vill leka med mig (jämför Buber, 
dialog – vilja att skapa dialog). Efter hand visar han ett nyvaknat intresse 
för andra barns lek. Han ser på de andras lek och försöker ta kontakt. Han 
klarar samlingar och förberedande skoluppgifter bättre. Han riktar sitt lyss-
nande och följer samtal på ett aktivare sätt än tidigare. Föräldrarna upp-
märksammar pojkens förändring. Han blir intresserad av andras aktiviteter. 
Hans osäkerhet och ovilja att prova nya saker reduceras. Han kan och vill 
för samtal i telefon något som inte tidigare varit möjligt (jämför Walden 
och Wetso, att skapa sig inre bilder som förutsättning för att klara att hålla 
ett samtal igång utan stöd av material). Språket utvecklas och hans beteende 
förändras, han visar ett annat socialt mönster. Förskolan och hemmiljön 
stödjer pojkens lärande. Pojken väljer att vara mer närvarande i ord och 
handling, han visar tolerans för och är nyfiken på omgivningen. Känslor 
kan han nu uttrycka i ord. Han är inte fast i sin fantasivärld utan tar språnget 
till att vilja lära mer om skolarbete (jämför Elkonin, på väg mot Activity of 
formel learning).    
 

Pojken med tidningarna (C,2) 

(Barn 37, ålder 7-10 år) 
 
I slutet av november blir jag kallad till en skola för att observera en sjuårig 
pojke. Efter överenskommelse är jag på plats redan innan skoldagen börjar. 
Jag håller mig på skolgården i närheten av ingången till klassrummet. Bar-
nen strömmar till. Jag har fått se ett foto av pojken så att jag skall kunna 
identifiera honom i gruppen av barn. Jag har fått veta att pojken inte vill 
arbeta med att läsa och skriva varken i skolan eller hemma. Han vill inte 
träna på läxan hemma heller, nu har det gått några månader och de andra 
barnen har kommit in i klassens rutiner och försöker så gott det går att träna 
läs- och skrivfärdigheter, pojken protesterar och gör annat så fort det blir 
dags för dessa skolaktiviteter. Pojken kan ibland räkna om det är något 
praktiskt som kan locka honom att komma igång. Var eller varannan dag 
uppstår konflikter som pojken är inblandad i och som måste redas ut , något 
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som frestade på kamraternas tålamod och gjorde att vissa barn valde att inte 
vilja leka med honom. På morgonen i skolan såg det ut så här:  
 

En flicka visar nya hårband hon har fått för sina två kamrater. Hon får be-
undrande kommentarer ”åh, vad snygga”. Två pojkar möter varandra i dör-
ren och smyger in i hallen, utanför dörren till klassrummet parkerar de på 
golvet. De talar om att ”spela Pog”, ett spel med bildbrickor. En av pojkarna 
har spelat och ”fått nya” bilder sedan igår. Ytterligare två pojkar kommer in 
genom dörren de plockar upp sina Pogs och staplar högar med bildbrickor, 
de resonerar om ”byte av bilder” och dubbletter. De sorterar sina bilder och 
plockar ut de som de vill använda för att satsa i spel om att vinna fler brick-
or. Efter tio minuter till en kvart är hela korridoren full av barn. Fröken Sol-
veig kommer och säger ”god morgon” redan i korridoren. Barnen släpps in. 
Alla söker sig till sin arbetsplats och placerar sin väska på golvet vid bordet 
eller hänger den på stolen.  

 
Barnens arbetsbord har placerats i små arbetsgrupper om fyra och fyra. I 
varje arbetsgrupp är både pojkar och flickor placerade. På bordet står en 
korg med pennor, kritor, saxar och klister som alla i gruppen har tillsam-
mans. Klassrummet har fönster till angränsande grönområde på ena sidan 
och till korridoren på den andra. Ett grupprum ligger i direkt anslutning till 
klassrummet, även det har glasfönster mot klassrummet.  
 

Fröken säger ”God morgon igen” och barnen svarar. Alla sätter sig. Först 
säger fröken att ”det är tisdag” och så talar hon om att ”det blir köttbullar 
och makaroner till lunch”. Varpå de flesta barnen spontant reagerar med ett 
”ja” eller ”gott”. Så talar fröken om att jag skall hälsa på i klassen och jag 
säger att jag är en hälsa på fröken som hälsar på klasserna för att se hur de 
har det och hur de arbetar.” Jag skall, förklarar jag, ”vara med under hela 
dagen” Fröken inleder lektionen med en instruktion till hela klassen att ”nu 
skall vi arbeta med att läsa, alla läser för sina kamrater i gruppen den text 
som var och en har att träna på som läxa.” Ytterligare en instruktion riktas 
till hela gruppen som bygger på samarbete eleverna emellan. ”När ni har 
läst läxan, väljer ni tillsammans i gruppen en bild ur min låda. Och i nästa 
fas uppmanas eleverna ”prata om bilden och beskriva den med ord, försök 
sedan skriva en lista med orden tillsammans under bilden.” Nästa instruk-
tion handlar om de vuxnas roll under arbetspasset: ”Jag kommer runt och 
lyssnar på er när ni läser upp läxan och Lisa (lärarstuderande) hjälper till så 
alla hinner läsa före rasten”. Under genomgång av instruktionerna till klas-
sen har jag hållit mig avvaktande i ett hörn av klassrummet som observatör. 

 
Här kom många olika instruktioner till hela gruppen. Det gäller att uppfatta 
både vad som gäller var och en och vad de skall göra tillsammans.  
 

Barnen plockar upp sina läseböcker ur sina väskor och några barn ”vill läsa 
i grupprummet”. ”Det går bra,” säger fröken Solveig. Pojken jag skall ob-
servera har gjort som de andra barnen i gruppen så här långt. Men nu händer 
något i stället för att plocka upp sin läsebok plockar han upp tidningar ur sin 
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väska. Han vandrar runt med sina tidningar under armen. De andra barnen i 
hans grupp kallar på honom. ”Kom ……. nu börjar vi. Vi ska läsa, kom nu 
då” de andra slår upp sina böcker och ser sig oroligt omkring. Fröken upp-
manar …….att gå till gruppen och läsa. Han vandrar till gruppen slår sig 
ner, bläddrar i sina tidningar. ”Hämta boken ……!” säger en av hans kamra-
ter. Nej, säger ……. Han bläddrar lite i tidningarna och reser sig och går 
därifrån. De andra barnen ”Nu börjar vi utan dig”. ……. vandrar runt med 
sina tidningar, han vippar på dem i handen. Han går över till en annan grupp 
med barn och visar sina tidningar. De säger åt honom att ”du stör. Gå till din 
grupp”. Han vandrar runt igen ut i korridoren, plockar med sina tidningar.  

 
Jag byter roll till en aktivt deltagande observatör.  
 

Jag möter pojken, sätter mig på knä när han kommer vandrande viskar ”kom 
får jag se vad har du för tidningar?” Pojken kommer mot mig. Han visar 
snabbt sin tidning och säger: ”Star Wars”. ”Är det krigsbilder figurer? frå-
gar jag. ”Det handlar om kampen mellan det onda och goda” fyller jag på. 
Det är bilder av ”blixtar och kamp” säger pojken. På bilderna kan man se 
olika figurer som kämpar mot varandra. ”Lite otäckt ”, säger jag. ”Ja,” säger 
pojken, han ser glad ut och vandrar vidare. De andra barnen läser för var-
andra. De letar en bild i frökens låda och ropar igen ”……. kom nu då! Vi 
ska prata om bilden”. Pojken går till sin grupp stannar upp för en halv minut 
ser på bilden, av en hund som leker med en pojke. Så vandrar han igen bort 
från gruppen. Fröken försöker få honom att hämta sin läsebok. Kom så ska 
vi läsa du och jag. Vi sätter oss här”, säger hon och försöker få honom med 
till ett hörn av klassrummet. Men inte heller detta lyckas. ”Nej, ”säger han 
pappa kan läsa för mig.” 

Det är dags för rast och barnen avslutar sitt arbete och droppar ut. Pojken 
följer med ut nu lägger han sina tidningar i sin skolväska. Av fröken får jag 
veta att detta mönster upprepar sig dag efter dag han vill inte läsa eller skri-
va. Hon har provat olika modeller för hur de skall genomföra uppgifterna 
och ”försökt läsa med honom enskilt” och ”att han kan läsa hemma”. Men 
”han vill inte försöka hemma heller”. Han är ”rastlös, vandrar runt kommer 
ibland i konflikt med de andra barnen”. Han är nog ”inte mogen än för att 
läsa han måste få göra något annat”, säger fröken.” Jag följer klassen under 
förmiddagen. Nästa pass ser lika ut som det förra, kamraterna arbetar med 
sina matteböcker och fröken går runt och hjälper till. Pojken vandrar runt i 
klassrummet och kommer inte till ro.  

Vid lunch följer jag klassen till matsalen. Barnen tar för sig av köttbullar 
och makaroner, hårt bröd och smör, sallad. Pojken tar en tallrik och lägger 
en halv bit hårt bröd på tallriken inget mer. Nej, jag vill inte säger han och 
alla försök att få honom smaka av maten misslyckas. Fröken säger ”han äter 
aldrig mer än så här. Ibland inte bröd heller. Han är ju tunn, han behöver 
mat. Det här är ett problem.” Samma mönster visar sig hemma ”Han äter 
inte hemma heller annat än några speciella rätter ibland. De försöker allt. 
Han är aldrig hungrig, jag har aldrig hört honom säga, att han är hungrig.”  
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Pojken med tidningarna var överaktiv, han hade svårt att komma till ro. 
Bakom hans vandrande fanns ett motiv. Vår gissning var att motivet för att 
inte vilja läsa och skriva var att det fyllde ingen funktion för honom. Pojken 
behövde stöd för att upptäcka läsandets och skrivandets funktion och att 
komma in i skolarbetet. Vi beslutar att jag skall jobba med pojken, utifrån 
lekprocessen. Pojken behövde stöd att samla sig. Att landa i en aktivitet. 
Han var på väg mot något som kunde leda till ett intresse för texter han 
hade intresset för bilder. Han använde ett negativt kontaktmönster ibland 
vilket gjorde att han kanske inte fick komma in i kamratgruppen. Han ville 
men det blev fel signaler när han försökte.  

Reflektioner över behov och aktivitet 
Reflektioner över pojkens behov och situation. Här ur ett föräldraperspek-
tiv, förälder ser tillbaka på pojkens skolstart. (Intervjuare EH) 
 

Pojken var orolig och ointresserad av skolarbetet, svårigheter med relationer 
till kamrater, svårt med läxor, svårt med kamrater hemma. Det var väldigt 
mycket problem på lekis. Han blev hackkyckling på förskolan. 

 

Här följer utsagor om pojkens situation i skolan så som lärare (B) uppfatta-
de hans situation och behov vid skolstart. (Intervjuare K-E O)  
 

Jo, det var att från förskolan hade man tagit kontakt med föräldrarna. Det 
här barnet uppträdde så konstigt. Det här barnet lekte inte och närmade sig 
andra barn på ett sådant sätt att det hade ingen relation till sina kompisar 
utan det slog omkring sig och pratade inte med sina kompisar. Han gjorde 
inte det som de andra gjorde då utan han var besvärlig och de hade då tagit 
kontakt med föräldrarna. Först tyckte föräldrarna att det var förskolans per-
sonal som var konstig för det var inget fel på barnet. De ville inte att de 
skulle göra något. Så när han började årskurs ett och jag såg samma tenden-
ser att han inte hade någon kamratrelation och tog in så talade jag med rek-
tor om det här. Då hade G-M vidtalats från förskolans sida. Hon hade varit 
och tittat på honom där. Jag ringde föräldrarna och sade nu att han behövde 
hjälp och han var fantastiskt förkyld hade infektioner hela tiden. Så han kom 
till skolsyster och läkare i samma sammanhang och så pratade vi med G-M 
då började hon sitt jobb. Då var föräldrarna mogna för att göra någonting för 
honom. Det var inte så bra med relationen till vuxna heller man måste ta 
honom som han var. Han blev väldigt, väldigt arg. Och kunde slänga saker 
omkring sig. Det var svårt att prata förstånd med honom utan man fick lirka 
hela tiden så det var svårt det också. Vi har inte jobbat så traditionellt utan 
alla barn har jobbat med att lära sig läsa men de har gjort det på lite olika 
sätt. Några har målat andra spelat teater andra åter läst eller på annat sätt. 
Men han har inte gjort någonting av det. Jag tror att skulle han ha haft ett 
fast schema, nu ska du göra det, och det försökte vi men det gick absolut 
inte med den här pojken. 
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Pojken behövde stöd att upptäcka den funktion språket kan fylla när man 
läser och skriver texter. Pojken behövde vägledning för att upptäcka och 
förstå vad skolaktiviteter syftar till. 

Vi skall starta upp arbetet med pojken. Jag som specialpedagog tar aktivt 
ansvar för lekprocessen enligt överenskommelse med ansvarig lärare och 
föräldrar. Till nästa dag tar jag med lekmaterial, bilar, byggbitar av trä, fi-
gurer, små möbler och små modeller av tv, radio, kastruller, djur osv. Jag 
möter pojken och säger ”vi skall gå och bygga lite tillsammans.” Vi har 
kommit överens med pojkens föräldrar om att vi skall börja jobba tillsam-
mans och de har talat om för honom att jag ska komma tillbaka. Vi får ”låna 
ett rum där vi skall kunna få vara ifred”, ett rum som är fröknarnas. 
 

Jag plockar fram alla leksaker och börjar ”bygga mitt hus” högt säger jag 
”här skall jag bo”. Så frågar jag pojken ”har du något hus att bo i?” Han 
springer runt med ett flygplan i handen. ”Det är krig,” säger han och ”det 
kommer bomber, Pang, pang”. ”Oj,” säger jag, ”vad farligt, tänk om det 
kommer bomber på mitt hus?” Han bygger ett hus som ser ut som ett fyr-
kantigt fort. Han slänger in möbler och stänger huset. ”Jag kan inte se hur 
du har det” säger jag. ”Vill du komma hem till mig i leken och hälsa på” 
frågar jag. ”Jag kan bjuda på mat, du är väl hungrig när du har flugit med 
planet säger jag? Han ser förvånad ut, ”nej!” Får jag se in i ditt hus jag blir 
nyfiken, nej! 

 
Vi leker två gånger i veckan. Varje gång slutar jag leken med att återberätta 
vad som hänt under leken. Högt beskriver jag händelseförloppet samtidigt 
som jag skriver texten så pojken hör och ser vad jag gör. Vi bjuder in kam-
rater som får vara med och gestalta leken. Han vet vilka som kan förstå hur 
man gör. Han väljer själv vilka som skall vara med oss.  
 

Efter några veckor händer det något en dag pojken öppnar på ena hörnet i 
sitt hus jag får se in hur han bor. Han har talat om att han vill besöka pappa 
på jobbet och se vad han gör. Vi skriver ett brev säger jag och frågar om det 
går bra. Vi ritar ett kort och så skriver vi. Vi avslutar dagens lek med att gå 
till kiosken och köpa ett frimärke först på låtsas i leken och så på riktigt. 
Brevet lägger vi på brevlådan. Nu följer nya dagar med lekskrivande. Jag 
leker att jag har en gård med djur ”mina hästar behöver vatten och hö, kan 
du hjälpa mig med hästarna,” säger jag. ”Jag ska resa bort. Någon måste 
sköta hästarna tills jag kommer hem. Vill du hjälpa mig?” Efter att jag upp-
repat frågan kommer han till mitt hus. Här är hästarnas mat, nu åker jag bort 
jag kan sända ett kort så du vet hur jag har det. I leken leker jag att jag skri-
ver och berättar om min resa. Inslagen med krigslek avtar och nu kan han ta 
ansvar för ”mina djur” när jag i leken åker bort på semester. Han öppnar sitt 
hus och bjuder in mig. En dag kommer han i leken till mig och ”äter tårta 
för jag fyller år”.  
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Symboliskt kan vi laborera med dagsprogram och vardagsaktiviteter att 
gå till skolan, att hälsa på kamrater, att åka och bada, dagsrytm, begrepp och 
upplevelser allt går att gestalta och bearbeta i lekens form. Allt vi leker 
skriver vi ner, successivt blir det ett mönster för pojken att vi leker och skri-
ver. Vi läser våra texter tillsammans, han vet vad där står. Han får svar på 
sitt brev från pappa, han ska få följa med till hans arbete. Pojken vill skicka 
ett kort till en flicka han blivit förtjust i och ett kort till farmor och farfar. De 
ringer och tackar honom för korten. Han upptäcker vilken funktion att skri-
va och läsa kan fylla. Han blir glad. ” Pojken, vill nu läsa, han travar böcker 
vid sin säng för han vill läsa, han gömmer böcker under täcket och läser i 
smyg” berättar mamma och pappa. ”Han vill inte sluta, allt är intressant. 
Han har upptäckt att man kan hitta böcker om vad man vill.”  

 
Tidningar är inte längre intressanta.  
 

En dag den andra terminen som lekprocessen pågår möter mig fröken i dör-
ren och säger: ”………kom och sade att han var så hungrig idag, jag blev 
helt lycklig. Jag gav honom kakor, fast det kanske var fel, bara för att jag 
blev så glad, att han kände sig hungrig.”  

 
Successivt börjar pojken smaka på mat i matsalen, det händer att han äter 
hela portioner. 

Samtal om det konkreta arbetet med lekprocessen, att ta vara 
på erfarenheter 
Pojkens lärare (B) beskriver hur hon ser på det arbete som lades upp för att 
stärka pojken att klara en anpassning till skolaktiviteter. (intervjuare K-E O)  

 

Om att möta barnet, se behov och utforma ett arbete, lekprocessen blir ett 
medel. 

 
Jag tror att G-M har så fina kunskaper så att när hon har träffat ett barn och 
pratat med det ett tag och med oss omkring barnet så visste hon lite vad som 
fattades honom och hon har gjort ett fantastiskt jobb. Vi märkte att hon bara 
efter några veckor när hon jobbat med honom. Så har hon också berättat hur 
han var sluten i sitt byggande från början han öppnade inte sig mot någon, 
mot något djur, på något sätt, utan han var inne i sig själv. Jag tror att G-M 
presenterade det för honom. Jag tror inte att hon presenterade så att nu ska 
vi göra det här för att bli snäll mot sina kompisar vi ska göra det här för att 
få hjälp själv.  

 

Tålamod kan ge utdelning. En kommunikation kan etableras. 
  

Hon är en fantastisk människa i att hon vet hur hon skall kommunicera med 
barnen så de vet vad de skall göra. I början var han för sig själv och de hade 
inget samspel men genom att hon pratade med honom kom de igång.  
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Det finns flera orsaker som uppdagas varför pojken inte mår så bra och det 
finns grundläggande behov att fylla för att stärka barnets förmåga att lära.  
 

Det var också så att från början, åt han ingenting. Det här var så fantastiskt 
att ….Han kände inte de elementära behoven hunger och om han frös eller . 
han åt ingenting i matsalen. Men genom lekprocessen så arbetade hon med 
det där med maten. De åt och de gick och de lagade mat. Det var så helt fan-
tastiskt. Till sist så började han fråga ”när är det mat”. Sedan gick hon med 
honom och åt. Han åt ingenting hemma heller. Han åt mycket godis. Det 
kom vi också underfund om. Föräldrarna sa att de skulle gömma lite godis 
för honom. Nu äter han ju faktiskt. Genom att han kom till läkare också så 
uppdagades mamman berättade att han hade varit så hemskt sjuk när han var 
ca fyra år. En exceptionellt ovanlig blodsjukdom, kärlen brast, han frös, 
ovanligt. Han kan inte bada nu heller, han håller på att frysa ihjäl, fast det är 
i varmvatten. Och då förstod vi att detta har lite att göra med det här med 
känslor också. Och den här snuvan han har hela tiden. Då pratade G-M med 
honom om ”ska du ha kvar den där gröna bullen eller vad ska vi göra?” Han 
visste inte att han hade den. Så kom han iväg och gjorde medicinska under-
sökningar så han fick hjälp. Det är också bra nu. Jag tror ändå att G-M jobb 
har haft betydelse….jag tror inte, att om vi tagit bort det här, men inte [tagit 
hjälp] av leken, och allt, så kanske vi aldrig hade kommit fram till det med 
maten och näringen.  

 

Konkret gick lekprocessen till så att: 
 

Det var det, att de lagade mat och de hälsade på, och han skulle rycka ut och 
rädda folk som höll på att bränna sig inne. I början så brydde ha sig inte om, 
helt om, det var någon som brann inne. Men så småningom, de diskuterade, 
hon pratade alltid med honom då. Han började ju han en kommunikation 
med henne då. Han svarade i telefon, och han kom med helikopter för att 
hämta folk, när det började brinna inne i lekhusen. I början var det så att han 
struntade i allt. Så kom han underfund om att han måste nog rädda djuren 
[som fanns med i leken] för de kunde brinna inne, så han måste nog rädda 
dem. Det var dramatiska lekar och jag tror att han behövde det.  

 

Den sociala kompetensen utvecklas hos barnet 
 

Det här med kompisar, han har ju alltid någon kompis nu. Fast han är lite 
speciell fortfarande. Hemma och kompisar och föräldrar till kompisar har 
sett förändringar. För att i början [när han började skolan] då ringde de till 
mig och sade de får inte leka med pojken för att det är inte bra. Sedan hade 
kompisar berättat att han blivit slagen av en pojke. Denna pojke har varit 
hos psykolog för andra besvär och hos psykologen berättat att en pojke slår 
honom varje dag och jag står och ser på och gör ingenting. Jag blev så för-
skräckt, för jag har inte sett att detta har hänt. Jag är ju med barnen och har 
uppsikt. Barnen talar om, så här och så här [har skett], jag ringde hem och 
talade om detta [för pojkens föräldrar]. Dessa föräldrar är då helt underbara 
och åker hem till den här pojken, det visar sig att han ljög. Detta måste tas 
bort ur journaler osv. eftersom det inte var sant. Det visade sig att den här 
killen ville egentligen vara med den här pojken men vågade sig inte fram. 
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Egentligen är han inte elak, han har glimten i ögat. Mycket intelligent och 
mycket påhittig. Han är lite bufflig.  

 

Två terminer senare följer specialpedagogen upp pojken 
 

G-M började med att jobba med datorn, då tröttnade han, då ville han inte 
gå, men så sa han, ”kan jag inte få leka och bygga igen” det praktiska. Både 
flickor och pojkar tror jag behöver detta. Vi har material i klassen för alla 
barn och vi har haft pojkar som inte har byggt under hela årskurs ett men de 
har kommit starkt nu under årskurs två. De behövde det där byggandet. Det 
har varit en social process och kompetensen som byggs upp.  

 

Pojken fungerar idag i socialt samspel och skolaktiviteter 
 

Han fungerar nu mycket bättre i klassen och mot oss vuxna. Egentligen 
finns det ju barn som vi kommit in på som är jobbiga och bråkiga och med-
vetet elaka som inte förstår bus. Det gör inte den här pojken utan han har 
kommit in i arbetet, han vill ha väldigt tyst runt sig för att arbeta. Han säger 
till att han vill han tyst omkring sig för att arbeta. Då säger jag att han måste 
säga till om det då. Han vill ha ordning och vi gör ett litet schema som han 
håller fast vid varje dag. Nu har han forskat om planeterna och rymden. Vad 
har du varit jag har inte sett eller hört dig? Jag har inte skrivit så mycket 
men jag har läst väldigt mycket, säger han då. Han hade satt sig i en vrå på 
fritidshemmet och läst allt han hittat på internet så att han kunde berätta det 
för mig. Han har mognat väldigt mycket.  

 

Intresset for att lära läsa och ta ansvar för egen planering har vuxit fram 
 

Läsningen har kommit väldigt bra. Han läser och förstår även om det är i 
stakatto. Tidigare läste han ett litet stycke varje dag men nu har han lite 
längre läxa som han skall läsa upp för mig, och det är han lite arg över, för 
alla andra läser för sina kompisar. Då säger jag, men jag vill följa dig nu 
lite. Han vill inte bli särbehandlad i klassrummet men jag har ju fem pojkar 
till som jag läser med. Annars tycker han om att läsa, läsa upp för de andra. 
Han skriver varje dag, alla skall skriva något, en mening och det älskar de 
och han också. Vi har lärt barnen läsa och skriva genom att läsa och skriva, 
de skriver dagbok. En del skriver med skrivstil. Vi har talat med föräldrarna 
och de är bra att samarbeta med, de säger att han är bra på att göra läxan 
varje dag.  

 

Andra ser barnets progression  
 

Föräldrarna tycker att G-M har gjort ett fantastiskt arbete. De har sett filmen 
och en förändring. Det kommer att gå bra.  

 

Pojken har egna intressen som han försöker odla i skolan 
 

Han tycker om att dansa. Det tycker han väldigt mycket om. Det är ju lite 
speciellt kan man säga när en pojke i åttaårsåldern kommer och frågar ”kan 
vi inte dansa lite?”.  

 

Om arbetet i klassen  
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33 barn och två lärare och så en fritidspedagog på förmiddagen. Vi planerar, 
barnen planerar, var ska du hitta fakta? Vilka frågor ska du ta reda på? Ar-
betsplaneringen kommer ni att ha nytta av på gymnasiet. Då sade en pappa, 
det skulle man kunna ha hemma. Hur ska du skaffa information. De flesta 
tar reda på via datorn och skriver rent och redovisar. Den här killen kan väl-
digt mycket med datorn.  

 

Lekprocessen passar för skolan och barnen och kan ha en djupare funktion  
 

Jag ser positivt på det här arbetssättet. Det behövs och det ger resultat. Bara 
att sitta och prata med ett barn [räcker inte alla gånger] nu får de också 
handgripligt flytta figurer och får med hela sinnebilden av det hela. Det tror 
jag är väldigt bra för alla barn. Det har visat sig när han fått ta kompisar 
med sig [till lekprocessen], så sade han till, [vilka] han ville ha med, eller 
inte ha med sig, för vissa anser han bara är löjlig, ”var så barnslig”. Då för-
stod jag, att det var viktigt. Det var inte bara lek för honom.    

 

Läraren ser att den vuxne behöver möta barnet 
 

Att G-M går ner och möter på barnens nivå, tror jag är viktigt. Det här året 
[år två] har det varit bara en gång i månaden.   

 

Pojken visar ett förändrat beteende, han fungerar 
 

Allt har blivit lugnare och finare. Han kan komma hem och sätta sig och 
prata. Han skulle nog ha gått i en vanlig klass och satt i en bänk på rad och 
räckt upp handen. Här har han fått ha sin frihet och han har fått vara rörlig, 
jag har inte låst fast honom. Jag kan komma på mig själv med att upptäcka 
helt plötsligt att jag har ju inte sett honom. Jag litade på att han hade jobbat. 
Han lär sig personligt ansvar, han behövde leka och studera de andra, hur de 
gjorde. I början satt han på loftet och kastade kuddar nu sitter han där uppe 
och jobbar, han måste ha regler, han lyder.  

 

Föräldrarna ser gärna att erfarenheten från samverkan tas till vara  
 

De ser väldigt positivt på det här, om att det skulle bli en intervju, så var de 
så glada, för det här arbetet med lekprocessen.  

 

Om att få handledning och att försöka bryta mönster i tolkning av roller 
 

Han var en syndabock. Då diskuterade vi med barnen hur man alltid skyller 
på samma person man lever upp till förväntan. Vi har kontinuerliga samtal 
G-M och jag.  

 

Samtal med förälder till barnet  
- Hur kom det sig att läraren önskade stöd för pojken?  
- Läraren tog upp det här när han började skolan. Vi var fundersamma över 
att ingen sagt något under hela lekis tiden. Läraren i första klass tog upp det 
här, det var genom henne som allt kom fram, hon var helt underbar. Vi tog 
tag i det omgående. Det var hon som föreslog att vi kunde träffa G-M, W. 
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Pojken hade inga problem med vuxna, inga stora problem i alla fall. Pro-
blemet var att han blev hackkyckling bland de andra barnen.  
- Att försöka förstå barnet 
 - Sedan han kom i kontakt med G-M har det hänt mycket, fungerar jättebra. 
Kom på att han behöver aktiveras, han vill jobba hela tiden, en smart liten 
kille som vill ha utlopp för allt. 
- Förändring till det bättre är möjlig genom att lära steg för steg 
- Allt fungerar bra i skolan med inlärning. Nu funkar också med läxor. Han 
är oerhört intensiv, måste kunna allt på en gång. Det har varit hans problem 
sedan första början, han accepterar inte att han inte kan. Det har han där-
emot nu, han inser att man kan och får misslyckas, det är G-M förtjänst. Han 
trodde att man skulle kunna allt på en gång, att man inte behövde träna. 
- Kamratrelationer förbättras 
 - Allt är normalt nu, det fungerar väldigt bra med kompisar, det är fulla 
gården med ungar jämt. Klasskamraterna kommer hem och hälsar på, så var 
det inte alls tidigare.  
- Att utvecklas gen om lek och samspel 
 - Han var fruktansvärt styrande i leken. Nu kan han både ge och ta i lekar. 
Det som var bra var att G-M fick honom att förstå och tänka annorlunda. 
- Att läsa av, att ligga steget före barnet, att locka och delge andra vad 
som är på gång 
- Väldigt positivt. Det som är så otroligt är att G-M kunde förutse vad som 
skulle hända, hon sa att nu kommer han in i den och den fasen, det stämde 
helt och hållet, det var fantastiskt. Fantastiskt att så mycket kan hända med 
så enkla medel, att det kan bli så positivt. Vi har fått arbetet beskrivet för 
oss. Hon har försökt lära känna honom genom leken och han har lärt känna 
henne. Han trivdes mycket bra med allt det där. Tur med lärare som har 
fungerat så bra ihop med honom. G-M och läraren har haft väldigt bra kon-
takt med varandra och övrig personal har fått information om händelseför-
loppen. Om han har haft en negativ period har alla varit införstådda med det 
och kunnat bemöta det. Pojken blev väl ”lurad” in i arbetet av G-M. Det blir 
en relation som uppstår det är nog inte så märkvärdigt, mer sund pedagogik. 
- Att lära sig tolka behov hos sig själv, andra och ge uttryck för detta 
- Inte helt lätt från start, i början var det både och. Hon fick fram hans rätta 
jag. Väldigt roliga leker. Han har berättat mycket hemma. De har berättat, 
hållit på med datorn, haft jätteroligt. Han lärde sig relationer till andra. Han 
lärde sig känna igen sina egna och andras behov.  
- Andra kan se att något händer med pojkens utveckling 
- Farmor och farfar har märkt en förändring, han har blivit lugnare, han var 
stökig förr. Det som varit jobbigast är hans envishet, svårigheter att förstå 
andras behov.  
- Det finns flera saker som ordnar upp sig för pojken  
- Han fick glasögon för ett tag sedan, det medförde en drastisk förändring 
till det bättre över en natt hände saker. Han har alltid haft bra syn men hu-
vudvärk, sen upptäcktes synfel och helt plötsligt behövde han glasögon, allt 
blev lättare för honom. Läsning, allt släppte. Huvudvärken nästan försvann.  
- Pojkens kraft kan användas 
- Hans envishet kan han nu använda positivt. Det är en bra egenskap. 
- Hur har barnet uppfattat att få delta i lekprocessen? 
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- Han har uppfattat det som positivt, inget har varit negativt, det var kul att 
få gå och träffa G-M, han har berättat i positiva ordalag om det. Kul är ett 
omdöme och han har frågat hur länge han skall få träffa G-M. 
- Hur fungerar barnet idag? 
- Det fungerar jättebra. Han kan bli arg nu också men det går över på kort 
tid. Allt fungerar bra. Han kan fortfarande vara lite respektlös, han kanske 
fortfarande har svårt för att lyda men så ska det väl också vara. Det har inte 
varit så stora problem med honom men det här som han varit med om har 
hjälpt honom väldigt mycket.   
- Vad tycker ni om det här arbetssättet? 
- Verkligen positivt, det ger resultat på kort tid, väldigt enkla medel och det 
stör inte annan verksamhet. Fantastiskt positivt. Det var positivt både för 
mig och min sambo och sonen. Tack vare pojken kan vår dotter läsa, hon är 
5 år och kan alla bokstäver. Pojken har ställt upp för sin lillasyster. De har 
kommit bra överens, varit bra kompisar. 
- En sak som kanske påverkat pojken är:  
- Det hände en sak, vi tog bort vår hund. Hunden blev dålig. Pojken tyckte 
nog att det var jobbigare än han visade. Han talar om det än. De lekte från 
morgon till kväll och var riktiga kompisar, de växte upp tillsammans, han 
var 5 år när hunden togs bort. 
- Pojkens möte med förskolan och skolans verksamhet var något nytt 
och annorlunda  
- Vi har det lugnt i familjen, höjer inte rösten mot varandra, inga bråk. Poj-
ken är väldigt lillgammal. Han har varit hos farmor och farfar som dagbarn 
och pratade väldigt tidigt. Det gjorde att man pratade med honom som till en 
vuxen. Vi har nog behandlat honom som större än han är och ställt krav på 
honom.  
- Har lekprocessen påverkat barnet? 
- Fullt övertygad om att det påverkat honom på ett positivt sätt, både hemma 
och i skolan. Man har kunnat hantera allting bättre. Det har påverkat honom 
positivt. Alla skulle behöva vara med om det här, verkligen bra. Han är duk-
tig och fungerar bra i skolan, läxläsningen fungerar bra, vi sitter med honom 
varje dag, han skriver dagbok och han läser jättebra. 

 

Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
Lekprocessen fick pojken att förstå vad man kan ha läsning och skrivning 
till. Ett samarbete med föräldrarna och lärare gjorde att alla var införstådda 
med vad som var på gång. Samtal mellan parterna kunde stärka barnet i 
riktning mot att nå målen att lära sig läsa och skriva. Att pojken skulle få 
motivation till att kunna upptäcka sin egen förmåga i stället för att spjärna 
emot. Pojken blev en skolpojke. Han klarade att koncentrera sig längre 
stunder och att samarbeta med de andra barnen i olika uppgifter runt olika 
intresseområden. Han deltog i vardagsaktiviteter och rastlösheten tonade 
ner, han blev en resurs för gruppen. Specialpedagogen fick ansvar att arbeta 
med pojken då klasslärare hade svårt att lämna klassen. Klassläraren hälsa-



188  

de på och tog del av leken vid några tillfällen samt deltog i dialog under 
handledningsträffar med specialpedagog och samtal med föräldrar. Fokus 
under mötet med pedagogerna var bilden av barnets inlärning/ utveckling. 

När jag besöker skolan och möter pojken första gången, ser jag en pojke 
som vandrar runt sin nya skolmiljö. Han kommer inte till ro. Instruktioner 
till klassen går inte fram. Vi måste skapa en relation och rikta dialog så att 
den når fram. Arbetet läggs upp från att ha varit observatör går jag över till 
rollen som med(lärande) lekande. Vi väljer ett litet rum för lekstunder. Han 
vandrar runt även i det lilla rummet under den första tiden tillsammans. 
Korta pass kan han sätta sig ner. Hans tankar kretsar runt tidningarna han 
bär på och krig. Han bombar helt nära det första huset jag bygger på golvet. 
Jag lägger mig ner och visar med hela kroppen att här ska jag vara, jag har 
tid och känner mig trygg trots att du attackerar mitt hus. Jag ställer frågor 
till honom, var bor du? Var är ditt hus? Du kan väl inte flyga hela dagen? 
Du måste väl sova och äta också. Jag leker vardagsliv, jag bor, lever och 
arbetar. Jag skapar en mack som säljer bensin. Till macken kan bombaren 
komma för att köpa bensin och här serveras mat. Jag försöker skapa roller 
som kan passa pojkens intresse men ändå handlar om att ge och ta i ett tur-
tagande (jämför Olofsson, Walden och Wetso, de treåriga barnen klarade av 
att hantera olika roller och bygga upp scenerier). Efter många inviter kom-
mer så pojken ner till macken för att fylla bensin. Jag går in i rollen som 
försäljare och frågar hur mycket bensin han vill ha. Jag vill ha betalt, vi 
räknar låtsaspengar (jämför Piaget, assimilera, ackommodera). Han betalar 
efter att jag uppmanat honom flera gånger i leken. Jag bygger upp en gård 
med djur. Djuren behöver skötsel mat och vatten. En dag ska jag resa bort 
och djuren behöver någon som kan sköta dem ett par dagar. Frågan blir kan 
du hjälpa mig? Pojken svarar ja. Jag uttrycker att jag tryggt kan åka på se-
mester. Medvetet sätter jag ord på känslor och plockar in omsorg och om-
händertagande, jag vill visa vägen för pojken genom mina uttrycksformer, 
symboliska handlingar och gester (jämför Vygotsky, vuxen visar före, söker 
proximal utvecklingszon). Pojken ville ha kompisrelationer men det blir fel 
när han tar kontakt. Här resonerar vi om hur vi ska lösa lekteman och turas 
om att föra in nytt och ta ansvar för att dialogen och processen i leken ut-
vecklas Alla scenerier och handlingar dokumenteras. Genom att upprepa 
och förtydliga i text vad som skett försöker jag stärka pojken i förvärvandet 
av förståelsen för vad läsa och skriva kan fylla för funktion (jämför pojkens 
handlande med figur 1. ruta 2). Pojken var överaktiv och inte i samspel med 
de andra i skolmiljön. Genom att jag gick in försökte jag skapa en miljö 
med aktiviteter som kunde stimulera pojken och ge honom förutsättning att 
komma in i samspel, bli trygg i skolmiljön och förstå målet för aktiviteten i 
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skolan och på sikt hantera skolarbetet mer självständigt. Hans överaktivitet 
avklingade och han började allt mer själv söka sig till arbetsplatser där han 
kunde få koncentrera sig. Han klargjorde för omgivningen att han behövde 
avskildhet för att kunna koncentrera sig. Hans intressen togs till vara i läs-
processen och han fick förtroende att söka egen kunskap med stöd av dator 
eller litteratur. Pojken blev intresserad av att vilja lära sig hantera skolakti-
viteter och successivt kunde pojken klara fler relationer. Kamrater inbjöds 
för att delta i lekprocessen (jämför Elkonins, då pojken klarade av Rolepla-
ying). Han tog steget till att klara Activity of formal learning och han visade 
en begynnande vilja att hantera Distinguishing, dvs. ta eget ansvar för hur 
jag lär bäst.    

 

Pojken som utmanar (C,3) 

(barn 22, ålder 9-12) 
 

Jag besökte klass 5. I klassen finns en pojke med rörelsehinder. Pojken går 
om klassen då han kommit efter i skolan på grund av operationer och långa 
rehabiliteringsperioder. Nu har pojken kommit in i en fas med håglöshet 
och något skolarbete går inte att motivera honom för. I klassrummet samlas 
klassen för att ha genomgång av dagens arbete. Klassen arbetar ofta utifrån 
ett tema. Ett nytt tema skall presenteras. 
  

Vi skall arbeta med historia under nästa tema period. Och vi skall se på vår 
historia här i………. Vi kan lära mycket genom att lära känna vår hembygd 
genom att se på vår historia. Till alla barnen säger läraren: ”Om vi alla fun-
derar en stund finns det något i vår hembygd som kan berätta något om vår 
historia, vad som har varit tidigare och om hur människor har levat? Hur de 
har haft det tidigare? Kan man se förändring?” Barnen ger förslag på ”att se 
på naturen, lyssna på någon gammal som levat länge som kan berätta” och 
någon säger att ”de har samlat gamla pengar” ett barn att de ”har fotografier 
på hur det såg ut förr i byn”. ”Husen finns kvar.” Det är gamla hus där gene-
rationer har bott. ”Vad levde man av vad gjorde man i……… förr”, frågar 
läraren, det kan man ta reda på. Barnen visar intresse för ämnet och de bi-
drar själva till att hålla samtalet igång. Under samlingen sitter pojken jag 
skall observera med i ringen, huvudet ligger lutat mot arbetsbordet framför 
honom. Någon liten pust kommer ibland. Samtalet som pågår verkar inte 
locka has intresse. Läraren försöker locka pojken att vara med i samtalet ge-
nom att direkt fråga. Bor inte du i ett gammalt hus…….? Ja, jo, kanske de 
svara pojken utan att lyfta på huvudet. Barnen får dela sig i grupper och 
skriva upp idéer om hur de skulle vilja arbeta. Hur forska om den lokala hi-
storien? Om de har förslag på byggnader som de skulle kunna lära lite mer 
om. Hus som har en historia att berätta.  
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Barnen delar sig i mindre grupper om två eller tre deltagare och smyger 
iväg år olika håll. En återsamling skall ske om en halv timme. Pojken ligger 
kvar på bordet. Han ser inte upp. En assistent försöker resonera med pojken 
om de olika frågställningarna. Det blir ingen respons.  

 
Läraren berättar: ”Pojken har kommit in i en riktig svacka. Han är inte mo-
tiverad att delta i skolans aktiviteter.” Bara att få honom att komma till sko-
lan visade sig vara svårt. ”Han gråter långa pass varje dag. Han sjunker in i 
sig själv och ligger stilla. Det är för komplicerat för oss. Vi behöver hjälp 
att få honom göra något överhuvudtaget.” Det har varit bättre tidigare berät-
tar läraren ”även om det varit perioder då det har varit mycket extra efter-
som han genomgått så mycket”. Han kan läsa och skriva men ”känner inte 
motivation till något skolarbete. Han har djupa grubblerier om sig själv.”  

Arbetslaget beslutar att tacka ja till att specialpedagog går in och lägger 
upp ett schema för att arbeta med pojken. Arbetet skall utgå från det tema 
som klassen arbetar med. Mitt förslag blir att arbeta med pojken genom att 
försöka se på historia genom hans ögon och anknyta till det egna boendet 
och familjen som bas. 

Reflektioner över behov och aktivitet 
Reflektioner över pojkens behov av stöd i skolan. Pojkens förälder ger oss 
sin syn på hur läget såg ut när samverkan med specialpedagog tog sin bör-
jan. (Intervjuare EH) 

 
- Vad var det som från början gjorde att ni tillsammans med läraren 
ansåg att ni i skolan behövde specialpedagogiskt stöd till ert barn? 
- Att Gun-Marie kom in handlade mycket om att J har aldrig haft någon fan-
tasi som andra barn. Så det var mycket genom Gun-Marie och hennes arbete 
att hon arbetade på det här sättet. Rektorn kände till hennes arbete och lära-
ren framför allt hade förtroende för det. 
- Hur yttrade sig hans problem i förhållande till barn/vuxna?  
- Pojkens problem omfattar mycket, förhållande till andra människor, det 
här med fantasin yttrade sig? Det handlade om hans förmåga att uppfatta 
konkret och abstrakt. Det var hennes jobb [G]. [Svårigheten] förde med sig 
att han tycker inte om att läsa, sagoböcker osv. Vi tror att han inte får några 
inre bilder så att det blir för mycket för honom. Han klarar av att läsa men 
han vill inte läsa. Han läste böcker om kapplöpning men troligtvis fick han 
inget innehåll. Det blev problem speciellt när han kom till särskolan. Det är 
så att där ska han läsa. Och vi försöker förklara vad det handlar om. Det är 
ju svårt också att förstå.  
- Har det här varit problem också innan han började skolan? 
- Ja han har aldrig lekt. Vi kämpade med honom med Lego och försökte 
bygga, historier, bilar och tut, tut hit och dit. Han hakade på. Han gick på 
specialskola för rörelsehindrade barn när han var liten. Och där var det nå-
gon arbetsterapeut eller psykolog som hade pratat med honom, han hade sån 



 191 

fantasi. Det var så som jag gjort hemma då som upprepade. Det är inte så 
konstigt, det är så man bygger upp det. Men han har aldrig fortsatt. Han är 
med i lekar så länge andra regisserar. Ingen egen drivkraft. Men också det 
här med konsekvenser. Han har svårt att se konsekvenser. Det blir besvärligt 
mot vuxna.  
- Mot kamrater då? 
- Samma sak där. Dagsplanering hur visade det sig [svårigheterna]? 
- Så det är skolan 
- Ja 
- Ok! Hur visade sig hans problem i förhållande till dagsplanering i 
skolan?   
- Jag förstår inte frågan? 
- Struktur på dagen, tidsuppfattning sådant kan jag tänka mig att det 
handlar om 
- Ja, han har svårt, han har ingen struktur inom sig. Han behöver mycket 
hjälp med det.  
- Så andra behöver hjälpa honom? 
- Ja  
- Det gäller både i skolan och hemma? 
- Ja 

 
Läraren (K) som ansvarat för pojken beskriver hur pojkens behov och situa-
tion såg ut vid tidpunkt för start av lekprocessen. (intervjuare K-E O)  
 

Den här pojken var ganska stor han gick i fyran men han hade åldern till att 
få gå i femman. Vi hade önskat att han skulle ha fått göra detta [lekproces-
sen] när han gick i ettan men då visste jag överhuvudtaget inte om detta och 
jag tror kanske inte att G-M jobbade med detta. Han har en CP skada. Hans 
armar och ben fungerar inte och jag tror att som liten var han fullt upptagen, 
han har inte varit med och lekt. Han har inte ritat och lekt överhuvudtaget, 
inte tagit alla de stegen som andra barn tar. Det märktes på en gång man 
måste jobba väldigt mycket med att försöka få honom att fantisera och för-
söka skapa inre bilder, det var svårt. Han har också svårt med det sociala 
med. Nu har de genom utredning kommit på att förmodligen har han Asper-
gers syndrom också, fast det visste vi inte då. Det har kommit som diagnos 
nu i höst. Han hade svårt med sociala kontakten med de andra barnen och 
att skapa inre bilder. t.ex. läsa och förstå text. Det måste vara en väldigt 
konkret text för att han skulle kunna förstå innehållet i vad han läste. Han 
får inte direkt inre bilder av det han läser. Vi resonerade med G-M om kan 
man jobba med den här modellen med så pass stora barn. Det var också en 
period i årskurs fyra då han var i en kris, rent psykologisk kris, han mådde 
jättedåligt. Han grät och allt var besvärligt. Vi måste hitta något nytt som 
kunde inspirera honom. Han har svårt att få förtroende för vuxna det tar tid. 
Och han testar också gränser ganska mycket. Han behöver mycket styrning 
samtidigt som man måste lirka på rätt sätt. Han har personlig ass, han hade 
det i mindre utsträckning då, än nu.  

Det blev mycket så att han ville inte göra någonting. Han frågade varför 
skulle man göra någonting? Varför skulle man gå till skolan, varför skulle 



192  

man överhuvudtaget gå ut? Innan dess kunde han jobba självständigt man 
gick runt och bara fyllde på så jobbade han självständigt. Sedan när han gick 
in i sin djupa och långvariga kris var det ingenting som var intressant. Nu är 
han på väg upp ur den krisen så sakteliga men då var det jättejobbigt. Det är 
inte mycket som det överhuvudtaget går att motivera honom för. Det får bli 
väldigt speciella rutiner. Han ifrågasätter till en sådan gräns att han fastnar i 
snurrande. Han frågar igen.  

 
Pojken hade helt tappat gnistan för arbete i skolan. Han kunde läsa men inte 
få ut någon behållning av innehållet i texterna. Han hade svårt att bygga 
inre föreställningar eller associera innehållet i texten så att det gav honom 
något. Socialt befann han sig utanför klassen. Han visade inte heller intresse 
för de andra i klassen eller deras aktiviteter. Pojken var underaktiv. 

Samtal om det konkreta arbetet med lekprocessen, att ta vara 
på erfarenheter 
Pojkens lärare beskriver här sin uppfattning om de förutsättningar som före-
låg då samarbetet med specialpedagogen startade och vad som kom ut av 
aktiviteterna med pojken. (interjuare K-E O)  
 
Specialpedagogen tar ansvar för att försöka aktivera pojken.  

 

Klassen arbetar med tema historia i relation till den lokala miljön. Barnen 
forskar om byggnader och deras historia. En inventering visar att pojken bor 
i ett gammalt hus. Ett uppslag att arbeta vidare utifrån då pojken har svårig-
heter att klara rumslig uppfattning och att klara begrepp, som anger relatio-
ner mått och rymd.  

 

Att inventera förutsättningar och behoven en förutsättning för att lägga upp 
arbetet.  
 

Dels så pratade hon med oss, vad vi tyckte om hans behov, och om hans hi-
storia med föräldrar, och honom (barnet) själv då, om hur de skulle jobba. 
Han gjorde lite annorlunda. Han byggde inte ett låtsas hus. Utan han byggde 
en modell av sitt hus. Han byggde en jättefin modell av sitt hus rent konkret. 
De var hemma där och tittade på hur huset såg ut. Han kan såga lite. Han 
kan inte göra så mycket med sina händer. Han har övat upp vänsterhanden, 
han kan med möda rita sitt namn och han kan äta själv.  

 

Pojken arbetade med att konstruera en modell, konkret 
 

Han hade med sig sin modell av huset och demonstrerade den för klassen. 
Den här pojken har jag inte koll på riktigt lika nära. Jag vet inte riktigt allt, 
för jag var inte nära, under denna period. Anledningen [till att han behövde 
stöd] var att han skulle få perspektiv på tillvaron och få hjälp och stöd i tan-
keprocessen, som bygger mycket på lekprocessen.  

 

Att försöka finna motivation till att vilja handla, vilja göra något 
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Det konkreta var just då, var något som han tände till på och ville göra. Det 
var under en väldigt depressiv period så tror jag att det varit för mycket runt 
honom för att det här skulle riktigt ta tag i honom.  

 

Att vara någon i andras ögon, att söka bekräftelse genom att visa upp något 
man gjort. 
 

Jag har svårt för att säga just vad lekprocessen satte för spår. Det var så 
mycket annat som hände honom under den här perioden. Han gick över till 
särskolan ett tag så kom han tillbaka. När han varit med om detta (bygga 
huset) gick han över till särskolan under en period. Vi kunde inte se riktigt 
vad som hände med honom. Sedan valde han att komma tillbaka till oss 
igen. Det som var viktigt under den här perioden var att han kunde göra nå-
got konkret, som han kunde vara stolt över och visa upp för de andra [i klas-
sen] att han hade gjort någonting.  

 

Pojken hade motivation till att bygga sitt modellhus 
 

Att han uppfattade (lekprocessen) som något positivt, det vet vi. Det finns 
positiva minnen kvar hos honom det vet jag alldeles säkert. Just för att han 
berättar att det var kul, nu efteråt. Han sjunger och han gick till skolan 
ibland bara de dagar som han skulle jobba med henne och huset. 

 

Pojken behöver en fortsatt anpassad planering för att klara vardagen  
 

Jag tror så här att det är svårt att se direkta effekter. Därför att det är så 
mycket annat runt honom han grubblar över sig själv och varför han inte 
kan, vad andra kan. Att vi satte igång det här med lekprocessen var utifrån 
ett syfte att få igång hans inre bilder, så kom den här krisen, och den andra 
diagnosen Asperger syndrom. Det tog en helt annan vändning. Han är yt-
terst sällan med de andra, kan inte klara av att vara i en barngrupp överhu-
vudtaget. Han får helt egen dagsplanering och den gör hans assistent utifrån 
dagsform och hur han mår överhuvudtaget.  

 

Arbetet med lekprocessen fyllde en funktion men kunde gett mer i ett tidi-
gare skede i livet  
 

Jag tycker att det här sättet att arbeta är bra, jag tror på det. Hade han fått 
detta tidigare i en helt annan period i hans liv, så tror jag att det säkert hade 
gett mer. Då var han inne i att han ville lära sig, han ville lära sig läsa göra 
som alla andra. Jag tror på det här sättet att jobba. Det var rätt för honom 
just då också, när hon jobbade med honom för han behövde något roligt att 
tänka på just då, som han uppfattade som roligt.  

 

Pojkens existentiella grubblerier, depression påverkar 
 

Jag kan inte säga vad det har gett för utfall. Hade han varit mitt ansvarsbarn 
hade jag sett lite andra saker. Han grät timmar varje dag, när det var som 
värst. Särskoleplaceringen kom senare. Jag tror att han blev så stor att han 
började fundera på att jag kommer nog aldrig att klara det, som de andra 
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klarar. De ville prova särskolan för att se om han mådde bättre om han fick 
andra omkring sig så att han kunde få tillfälle att vara den som klarar av sa-
ker ibland. Det tror jag var viktigt att han kände känslan av att lyckas, när 
han (byggde huset) fick jobba med detta.  

 

Andra i arbetslaget har varit närmare pojken under den här perioden. 
 

Jag vet inte så mycket under den här perioden. Så det har jag inte diskuterat 
det med dem. Att de uppfattar det som något positivt, det vet jag i alla fall. 
(lekprocessen) Nu handlar det om basala saker som att komma till skolan, 
att överhuvudtaget göra något med de andra barnen. 

 

Samtal med förälder till barnet 
- Hur har du uppfattat att specialpedagogen har arbetat med pojken?  
- Jo, för det första har han tyckt mycket om att göra det här. När jag har tit-
tat på den här filmen nu så är det så här att jag ser honom så engagerad så 
fungera det inte i skolan. Det gör det inte. Nej, han sitter med en assistent. 
Han sitter med en assistent och det är inte så stor idé att försöka få honom 
att göra något.  
- Att försöka finna en tråd, ringa in något slags motiv som kan få poj-
ken till aktivitet 
- Men däremot med G började hon med att titta på vad är han intresserad av. 
Ställde frågor som var bor jag? De började med vårt hus. De gick igenom 
rummen. Det här ville han göra. Det här fyllde hans behov och det var ett 
respektfullt arbete samtidigt. Det byggde mycket på att titta.  
- Hur tror du specialpedagogen visste hur hon skulle göra? 
- Hon hade en väldigt klar plan av sitt jobb. Om hur hon ville lägga upp det 
sedan talade vi om hur skulle det här kunna ingå i ett historieprojekt som 
skolan, klassen arbetade med i ämnet historia. Det här ingår och att vi prata-
de om att J är intresserad av sig själv, det är ett intresse [behov] och sin 
närmiljö.  
- Så hon tog reda på genom pojken vad han hade för behov.  
- Ja 
- Hur tror du pojken visste vad han skulle göra och hur? 
- Det var G som visade och talade om. 
- Hur tyckte du att det gick för dem då? 
- Jag tyckte det gick strålande! 
- Från första början. 
 - Ja. De jobbade hemma hos oss mycket och lite i skolan. J har jättejobbigt 
med skolan. Sedan förra året har han börjat se sina olikheter. Nej, han gick 
om, han gick i samma klass ända till trean. Sedan började han köra i fem-
man. Då blev det också en lösligare rumslig organisation av skolan. Det blir 
svårare på många sätt. Tidigare satt de i ett klassrum med en klasslärare. Så 
blev ingen klasslärare för honom blir det svårare med många klasslärare. 
- Ok! 
- Innan dess hade han jobbat på att bli lik de andra [kamraterna] han kunde 
läsa och han hängde med. Så blev klyftan större och större.  
- Är det så idag också? 
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- Hans svar var att han ville inte vara i skolan  
- Det blev för plågsamt helt enkelt? 
- Ja, han har försökt och försökt. De är inte på samma nivå [kamraterna och 
han], de pratar inte om samma saker. Har inte samma….Dessutom går han 
med kryckor han kan inte hänga med på samma sätt.  
- Ja, ha! Det låter också som en nödvändig process i hans egen mognad 
att man måste upptäcka det här?   
- Ja, precis. Men jag tror också att han behöver en grupp där han kan känna 
gemenskap och det har han inte nu. Det blir plågsamt. Han vill absolut inte 
göra skolarbete. Hur var frågan igen? 
- Hur gick det för dem när de lekte tillsammans, vad skedde ? 
- Det var så att mycket utgick ifrån hans situation. De var till och med 
hemma och kollade i huset. Det, var intressant för honom, skolan intresserar 
inte honom. Men hans egen närmiljö är intressant. Han nappade på det. 
- Kunde andra se spår av vad som skett i lekprocessen? 
- Ja, man kan se huset. Och man kan se [filmen] Jag kan inte se en utveck-
ling som har med det här att göra direkt. Det jag kan se att det är lättare för 
honom att han förstod saker att se rummens förhållande till varandra. Jag 
tror att om de fortsatte. Har andra sagt något. Nej det är ett så långsamt job-
ba. Det tror jag inte. Men det var ju roligt. Du frågade om det var roligt från 
allra först början. Hon åkte ju till huset och började filma. Han åkte i sin 
Permobil. Han tyckte det var skitroligt. Vi hade också lagt fram det för ho-
nom att han skulle få börja jobba med det här. Jag tror han tyckte det var 
kul. Eller det syns ju han engagerar sig i det.  
- Märktes det dom här dagarna då han träffade G? 
- Ja, det var väl också så att han gick till skolan i perioder. Det fanns perio-
der, då han inte ville gå till skolan alls. Men till G ville han gå.  
- Hur fungerar han idag i förhållande till vuxna och kamrater.  
- De har svårt för honom. Han kör sina grejer och har svårt med flexibilite-
ten. Han kör sina spår och pratar om sina saker. Han har sina områden han 
är intresserad av. Det är små steg.  
- Du kan inte säga att det syns att det direkt påverkat honom. Det är 
små steg. Vad har du för tankar om det här arbetssättet?  
 Det är helt perfekt. Bara att starta utifrån de mest primära behoven och så 
bygga vidare på det på ett respektfullt förhållningssätt. Och bygga vidare 
på det. Hur hon pratar med honom, lyssnar.  
- Inträffade det något i er familj som kan ha påverkat honom?  
- Nej  
 Eller inträffade det under en period då det var ? 
- Det var ganska stormigt under den här perioden då det gällde skolan. Jag 
tror han var ganska deprimerad. Det var då han började upptäcka sig själv. 
Ja, i femman var det här. Vi vuxna kände också att vi som stod bakom, inte 
hängde med, vi såg inte vad som skedde. Det blev alldeles för svåra situa-
tioner i skolan som han inte klarade av. Han blev deprimerad. Det var flera 
saker i skolan, han inte klarade av, han såg det. Han jämför sig själv. 
- Tror du lekprocessen på något sätt har påverkat honom? 
- Ja, det tror jag. Inte minst att han fick göra något som han tyckte om och 
som hade med skolan att göra. Just då när skolan var så negativ. Det här var 
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ju en anpassning till honom. Han var jätteengagerad. Nu har hon slutat job-
ba med J. Det har inte hållit på nu på ett och halvt år.  
- Du hoppas att det skulle bli en fortsättning.  
- Jag förstår inte varför. [pojken bytte skolform och kommun under en peri-
od något som mamma här inte minns] Det har varit så mycket. Det skulle 
vara bra och komma igång. [pojken är tillbaka i kommun]  
- Vad skulle det kunna ge som kan påverka andra saker? 
- För mig handlar det om så små målsättningar. Jag har fått sitta hemma med 
honom, då jag inte har kunnat lämna honom nästan. Jag har varit jätterädd, 
att han skall åka in i en ny depressionsperiod.  
- Är det så?  
- Nu har det hållit sig. När läget är så, då är det små, i det stora, som betyder 
något. För mig betyder det att han får vara med någon vuxen [syftar på G] 
än oss och göra något som är viktigt och som också för utvecklingen framåt. 
När han går på BUP i Falun han går dit, händer det inte så mycket av det.  
- Är det andra som ni också får stöd av? 
- Ja, Hab. Där finns det också psykolog, han har kunskap. Där kan vi få stöd 
men han är så upptagen. Men att han kan få hjälp från skolan, eftersom sko-
lan är så negativt laddat, någon som gör något med honom [uppfattas som 
positivt]. Och jag faktiskt tror på det här sättet att jobba på, han behöver 
bygga de här byggstenarna.  
- De här inre bilderna. 
- Jag har aldrig hört någon jobba så fenomenalt som G. Det är jättebra. 
- Du tycker egentligen att fler vuxna borde arbeta så här, ta del av det.  
- Ja, absolut! 
- Är det något mer som du vill berätta?  
- Vi har nog fått med det mest väsentliga, som jag ser det orsakerna. Där 
barnet är, där behoven finns och ett respektfullt bemötande. Det kan man 
aldrig få nog av. Det är en bristvara  

 

Förtydliganden och sammanfattande kommentar  
Pojken har tappat motivation för skolan och livet. Motgångar under många 
år har gjort honom uppgiven. Periodvis vistas han i skolan men motivation 
för skoluppgifter är inte lätta att skapa. Han är underaktiv. Aktiviteten lek-
processen startar i och med att klassen skall ta sig an ett nytt temaarbete i 
historia. Pojken får med stöd av specialpedagogen samla underlag för att 
bygga en modell av sitt hus. Ett hus som är gammalt och har en lång histo-
ria. Aktiviteterna kommer igång genom att alla vuxna försöker att på ett 
positivt sätt mobilisera pojkens intresse för uppgiften. Pojken visar att han 
är motiverad för arbetet. Han vill delta i lekprocessen. Genom att dokumen-
tera arbetet med video, och visa filmen för de andra barnen i klassen blir 
han bekräftad som någon som kan. Han kan visa hur han aktivt arbetat med 
bygg- och skaparprocessen för att åstadkomma en modell av sitt hus. Arbe-
tet har tagit några månader. När aktiviteten avslutas faller han tillbaka i ett 
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passivt beteende igen. Vardagsaktiviteterna i skolan fångar inte hans intres-
se, en vilja till deltagande uteblir. 

Här handlar det om att som pedagog lyssna aktivt. Att försöka ställa rätt 
frågor till pojken för att ringa in hans intresse. Försöka transformera skolans 
uppgift i historia till vad pojken klarade fysiskt och intellektuellt. Klassen 
har fått uppdraget att arbeta med ämnet lokal historia. Vad kan pojkens eget 
hus berätta? Det är ett gammalt hus. Han bor där men på grund av sitt rörel-
sehinder har han inte undersökt alla rum, skrymslen och vrår så som kanske 
andra rörligare barn kan göra. Hans andra funktionshinder Aspergers syn-
drom bidrar till att han får svårigheter att tolka intryck, proportioner och dra 
slutsatser. Han använder själv strategin att bryta sönder helheten till delar 
genom att ställa mängder av frågor. Så skall information åter läggas sam-
man och tolkas till någon slags helhet. En strategi för att försöka förstå och 
greppa sådant som han inte kan dra egna slutsatser om. Om jag använder 
samma strategi kanske vi kan mötas där? Det handlar om en slags intoning 
(jämför Stern, att nalkas barnet). Jag utmanar honom och ställer frågor. Jag 
säger ibland, kan du läsa instruktionerna för mig? Jag har glömt mina glas-
ögon. Vi arbetar med videokamera. Han läser för mig. Jag uttrycker en för-
väntan om att han skall stödja mig. Jag frågar, kan du se huset? När han 
riktar kameran för att filma. Han söker, ser huset i kameragluggen. Jag sä-
ger, hör du min röst? När jag förklarar för honom att vi måste göra en kort 
introduktion för att tala om var vi är och vilken dag det är, när kameran går. 
Han håller kameran, jag leder arbetet och hans handlande. Pojken vill byg-
ga en modell av sitt hus jag försöker stimulera honom bygga upp en inre 
motivation. Vi dokumenterar. Skissar på mått. Vi sågar, klistrar, målar ett 
hus. Modellen växer fram konkret. Yttre aktivitet beskrivs med ord och do-
kumenteras. Hela arbetet filmar vi, vi turas om att hålla kameran dialog i 
ord och handling (jämför Buber, skapa jämvikt). Vecka efter vecka pågår 
arbetet. Vi håller en planering som vi lagt upp. Filmen klipper jag ihop.  

Arbetet gav pojken motivation att försöka. Genom att lyssna in och sva-
ra, ställa nya frågor skapar vi en slags balans i relationen under arbetet ( 
jämför Winnicott, att skapa utrymme för tillväxt). Pojken blir aktiv och an-
svarstagande. Han kan se sig själv i rollen som aktiv, förälder säger, att blev 
någon, i andras ögon. Det var viktigt för honom att kunna visa att han kun-
de klara uppgiften för de andra barnen i klassen. I bygget av huset kunde vi 
för en kort stund komma ur depression, sorg och besvikelse. Självkänsla 
och självbild kunde stärkas. Vi lyckades tillsammans under några pass i 
veckan genomföra projektet. Pojken fick familjens stöd. Vi fick filma 
hemma. De var involverade i arbetet. Pojken lekte inte rollek men han kla-
rade att skapa en lekmiljö. Huset inreddes och visades tillsamman med fil-
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men för alla i klassen. Han skrev en text om husets historia, om hur han 
arbetat med modellbygget och hur han upplevt arbetet. Han hade klarat sin 
utmaning – uppgift (jämför Erikson, fasen, förmåga till verksamhet) Han 
kände sig underlägsen. Pojken tappade lusten, det blev för tungt med skol-
arbete och upplevelsen av självbilden, som den som inte duger till, ger ho-
nom ingen växtkraft. När jag utmanar honom försöker jag ge honom förtro-
endet att hjälpa mig, att vi är beroende av varandra för att klara dokumenta-
tionen med kameran och bygget. Flera praktiska moment skall hanteras på 
samma gång. Pojken svarar på utmaningen när den blir konkret och i mo-
ment steg för steg som han kan greppa och genomföra. Han har redan djupa 
funderingar om sitt annorlundaskap. Nu vill han egentligen identifiera sig 
med andra, det som hör förpuberteten till. Förälder berättar att han lekt med 
vuxenstöd när han var liten. Pojken är i behov av nära stöd för att bygga 
upp lekmiljön och han tar inte på sig roller i lek. Han behöver aktivt stöd i 
handlingar som någon som visar vägen för hur ämnet historia kan konkreti-
seras och hanteras, då svarar han på lärande (jämför Elkonin, processen ge-
nom de tre aktiviteterna). Vi avslutade varje arbetspass med att gå igenom 
vad vi gjort tidigare under det aktuella arbetspasset och vad som skulle han-
teras nästa gång och vad som var målet i relation till uppgift för klassen. 

 

Sammanfattning, barnens deltagande i aktivitet och  
behov av stöd 

Barnen i de nio exemplen har var och en ett specifikt behov av att bli upp-
märksammat av vuxna vilket framgår av observationerna. Här finns med 
två barn som har en diagnos, ett barn är under utredning och sex barn som 
inte har en diagnos eller är aktuella för utredning när de första observatio-
nerna gjordes. Sammanställningen nedan visar i korthet barnens deltagande 
i dagsprogram och aktiviteter i verksamheten samt några nyckelord som 
beskriver behov, motiv och aktivitet vid start.  
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      Benämning         ålder    dagsprogram    aktivitet/start    behov/motiv         barn nr 
A1 Pojken på  

Golvet 
3    deltar parallellt 

stundvis 
under/ 
neg 

språk/begrepp 
lekkompetens 

Nr35 

  2 Flickan i  
Hörnet 

3 deltar inte alls under trygghet 
lekkompetens 

Nr33 

  3 Flickan  med 
Kraften 

6 deltar stundvis över/ 
neg 

gränser 
lekkomptens 

Nr28 

       

B1 Pojken utan  
Ord 

2,7 deltar inte alls under struktur/språk/ 
begrepp lekkompetens 

Nr7 
X 

  2 Pojken och 
Skörheten 

3 deltar stundvis under språk/begrepp 
lekkomptens 

Nr30 
X 

  3 Flickan som  
Gungar 

6 deltar fysiskt ej 
kunskapsutbyte 

över/ 
neg 

språk/begrepp 
lekkomptens 

Nr20 
X 

       

C1 Pojken utan-
för 

6 deltar parallellt 
stundvis 

över/ 
neg 

språk/begrepp/ 
struktur lekkomptens 

Nr17 
X 

  2 Pojken och  
tidningarna 

7 deltar delvis över/ 
neg 

Struktur trygghet 
Lekkompetens 

Nr37 
X 

  3 Pojken och  
utmaningen 

9 deltar periodvis 
inte alls 

under Struktur/orientering 
aktivitet 

Nr22 
X 

Figur 6. sammanställning över nio fallbeskrivningar med redovisning av aktivitet 
Under/neg = barnet visar underaktivitet/ibland med inslag av negativa kontaktmönster 
Över/neg = barnet visar överaktivitet/ibland med inslag av negativa kontaktmönster 
X = det finns intervju med förälder  

 
Som vi kan konstatera var det så att alla barnen på ett eller annat sätt hade 
svårigheter att klara ett aktivt deltagande i lek och aktiviteter i den verk-
samhet där de dagligen vistades. Föräldrarna vittnar också om att barnen i 
hemmiljö och tillsammans med andra barn men även vuxna har ett beteende 
som inte gagnar frimodigt utbyte i daglig samvaro. Barnen visar brister i 
interaktion och kommunikativ kompetens eller ointresse för utbyte. Brister-
na blir uppenbara när samtalen om barnets behov uppmärksammas i 
(för)skolan. Föräldrarna hade detta på känn men flera av dem uppger att de 
saknade referensramar för att kunna göra jämförelser och se hur barnets  
lärande och utveckling framskred och om barnet var i behov av stöd eller ej. 
Pedagogerna såg barnens behov tydligare i den pedagogiska verksamheten 
men inte heller de visste hur de skulle hantera situationen. Vilka strategier 
de skulle använda sig av var inte klart för dem. Ett första och möjligt alter-
nativ var att kontakta specialpedagogen för att bringa klarhet i vad som be-
hövde göras och hur situationer skulle kunna tacklas. Resonemanget i mötet 
med specialpedagogen kom att handla om deras eget tillkortakommande 
och komplexa situation, känsla av frustration att inte räcka till och barnens 
tydliga behov av stöd och nödvändigheten av att försöka förändra de peda-
gogiska förutsättningarna. Behoven mynnade ut i den öppna frågan, kan vi 
tillsammans skapa bättre förutsättningar för oss och barnen?   
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Barnens aktivitet i ”det pedagogiska rummet”, att se det 
specifika i det generella 

 
Vad är vardagsaktiviteter i verksamheten, blir nästa fråga? Vad är det bar-
net och pedagogerna skall förhålla sig till? Aktiviteter i (för)skolan består 
av planerade aktivitetspass, mer eller mindre styrda av de vuxna. Samlingar, 
matsituationer, lek och skapande verksamhet i syfte att stimulera barnets 
upptäckande och utbyte samt lärande på olika sätt. I (för)skolan används 
gärna begreppen att arbeta med något. Planering av verksamheten vilar på 
att det skall upprättas ett gemensamt program som innehåller enskild och 
gemensam aktivitet. Aktiviteterna skall vara hanterbara både för barnet och 
omgivningen. Aktiviteterna skall stimulera barnet att laborera med intryck, 
begrepp och lösa olika uppgifter utveckla kompetens att bearbeta dessa in-
tryck, skapa ordförråd och förståelse för kommunikation och utbyte och 
tänkande om och över händelseförlopp. Att barnet kan se sig själv och sin 
egen roll och förmåga i förhållande till vad som finns att tillgå och vad om-
givningen kräver. I pedagogisk verksamhet har aktiviteterna till syfte att 
stimulera lärande. Vad är aktivitet och vad är inte aktivitet? I och för sig 
skulle man kunna säga att även ett inaktivt barn genom att ligga på golvet 
eller sitta i ett hörn och göra i stort sett ingenting ändå bedriver en slags 
aktivitet. De barn som far omkring och ständigt håller igång med att prata, 
knuffa eller påkalla uppmärksamhet eller göra sådant som inte har direkt 
eller indirekt med skolans aktiviteter eller dagsprogram att göra. Det skulle 
också kunna ses som aktivt men då av annat slag än vad verksamheten för-
väntat sig att barnet skall delta i. Jag har plockat fram barnobservationer 
som får representera och åskådliggöra vad jag kallar ett under- eller överak-
tivt deltagandemönster. I förhållande till vardagsprogram och aktiviteter 
som erbjuds och är vanligt förekommande i undervisningsmiljön visar des-
sa observationer att barnen befinner sig i ett pedagogiskt, ibland även soci-
alt och kommunikativt utanförskap. Här finns barn som befinner sig i för-
skolans verksamhet och barn i skolmiljö, både flickor och pojkar. Om vi ser 
tillbaka på modellen i figur 1 i inledningskapitlet kan vi konstatera utifrån 
jämförelse med de exempel som nyss presenterades att av barnen som ob-
serverats befann sig några i ruta två - egen aktivitet dock ej i samklang med 
vad vardagsaktiviteter i verksamheten i (för)skola påbjöd och vad pedago-
gerna försökte få barnet att medverka i. Några av barnen skulle kunna be-
skrivas vara utom räckhåll för pedagogernas instruktion eller presentationer 
av aktiviteter för hela gruppen/klassen vilket motsvarar underaktivitet i ruta 
tre. Pedagogerna försökte under korta stunder nå barnet genom att gå in i 
interaktion vilket motsvarar ruta fyra. Mitt eget första försök lyckades bara 
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till viss del när jag försökte nå ”Pojken med tidningarna” och lyckas under 
en kort stund när jag försöker nå ”Flickan i hörnet”.  

Att se generella mönster 
Det räcker inte som framgår av observationerna av barnen i (för)skolan att 
se barnet och barnets problematik utan vi måste se på hur individen funge-
rar i förhållande till undervisningsmiljön. Om vi ser på det jag kallar det 
”pedagogiska rummet” vad ser vi då? Först måste vi fundera över vad jag 
menar med begreppet ”det pedagogiska rummet”. Det pedagogiska rummet 
skapar pedagogerna i mötet med barnen i undervisningsmiljön. Det peda-
gogiska rummet kan skapas på gården, i korridoren, i skogen eller i grupp- 
och klassrum. Där kan en förutsättning för en inlärningssituation uppstå 
utifrån att goda betingelser finns i form av pedagogisk resurs, material eller 
inspiration. Dialog, kommunikation och utbyte i lärande aktiveras och kon-
kretiseras i ”det pedagogiska rummet.” Pedagogens främsta uppgift blir 
som jag ser det att handla så att aktiviteter skapas. Pedagogen måste iscen-
sätta ”det pedagogiska rummet” med aktiviteter som kan ge förutsättning 
för ett lärande som stimulerar barnet att försöka nå målen. Att vara delta-
gande och aktiv i vardagsaktiviteter och dagsprogram förutsätter att barnet 
har kompetens och möjlighet att delta. Målen måste konkretiseras i hand-
ling och ord för att barnet skall klara att ta till sig och anamma både form 
för kommunikation och en innehållsmässig förståelse för vad aktivitet och 
samvaro kan ge. Så kan de sociala målen, mål att sträva för, bädda för att 
även mål att uppnå, blir möjliga att nå på sikt. De exempel som här har pre-
senterats visar på pedagogernas svårigheter och brister i kunskap: att möta 
och hantera barnets behov, att hantera barnets behov i förhållande till grup-
pen, att samordna resurser, att skapa aktiviteter för att stärka barnet och att 
skapa aktiviteter med goda betingelser för lärande, integrering och att på 
sikt nå målen för verksamheten.  

Bilden av barnens aktivitet i det pedagogiska rummet  
Hur fungerade barnen i undersökningsgruppen vad beträffar delaktighet i 
vardagsaktiviteter och socialt samspel utifrån vad verksamheten bjuder? 
Vilka obalanser går att se i förhållandet mellan individ och miljö, i ”det 
pedagogiska rummet”? Bilden som framträder blir ungefär så här vid en 
första analys. Ruta 1. i figur 7, visar att 22 av de 37 barnen i undersök-
ningsgruppen skulle kunna beskrivas som att de under - utnyttjar resurser i 
”det pedagogiska rummet”. De tar inte till vara det som erbjuds vad beträf-
far: användning av material, deltar inte i aktiviteter och ser inte kamrater 
och vuxna som resurser att vända sig till. Eleven är återhållsam, avvaktande  
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Ruta 1. pojkar:  
2,5,6,8,10,12        
16,17,22,23 
24,29,30,31,35 
Ruta 1. flickor: 
9,14,20,33 
34,39,40 
 
Ruta 2. pojkar: 
25,38 
Ruta 2. flicka: 
18 

 
Ruta 3. pojkar: 
1,3,7,11,13 
15,19,21 
36,37 
Ruta 3. flickor: 
28, 32 

 
 
 
Figur 7. Illustration av hur olika barn använder utrymmet i det pedagogiska rum-
met. (utifrån vad de första observationerna visade) 

 
eller passiv i miljön, relativt vanligt är att barnen ibland reagerar med kraft  
fulla utbrott. Den lilla mörka rektangeln i mitten av den större ljusa rek-
tangeln i ruta 1 visar symboliskt att ett barn tar lite pedagogiskt utrymme 
(jämför figur 1 ruta 1 barn passivt, omgivningen inte tillräckligt stödjande.)  

Ruta 2. figur 7. Barnen utnyttjar resurser i det pedagogiska rummet vad 
beträffar användning av material, ser kamrater och vuxna som resurser att 
utbyta erfarenheter med. Barnet deltar i aktiviteter som verksamheten er-
bjuder och tar för sig. Till denna ruta kunde endast tre barn föras. Det var 
en pojke med selektiv mutism (barn nr 25). I handling var han deltagande 
även om han inte förde en verbal dialog med andra barn eller vuxna i skol-
miljön. Han deltog i alla aktiviteter i skolan. En pojke med utvecklingsstör-
ning deltog i förskolans alla aktiviteter genom att härma andras görande, 
men deltog inte i resonemang om innehållet i aktiviteterna (barn nr 38). Hit 
hörde även en flicka. Flickan hade ett oartikulerat tal som andra hade svå-

Ruta 1. 

Ruta 2. 

Ruta 3. 
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righeter att förstå men hon deltog i alla aktiviteter (barn nr 18). (Jämför fi-
gur 1 ruta 4 ett dynamiskt utbyte, samspel sker mellan individ och miljö.) 

Ruta 3. figur 7, 12 barn i den här undersökningen skulle kunna beskrivas 
som att de över - utnyttjar resurser i ”det pedagogiska rummet”. De tar för 
mycket material, har svårt att turas om och dela med sig, de påkallar behov 
av uppmärksamhet från kamrater och vuxna. De tar stort fysiskt utrymme, 
”de låter högt” och rör sig rastlöst, de tar fysisk kontakt ofta eller på ett sätt 
som kan upplevas som kraftfullt och ”negativt” av andra barn men även 
kontakten med vuxna är kraftfull. De tar tid, och tar sig friheter på andras 
bekostnad skulle man kunna uttrycka det (jämför mot figur 1 ruta 2 indivi-
den, barnet aktivt, tar över i miljön.)  

Pedagogernas upplevelse av att möta och hantera barnens 
behov 
Om vi ser på pedagogens upplevelse av barnets aktiviteter och deltagande i 
dagsprogram och aktiviteter och hur pedagogerna upplever sig hantera mö-
tet med barnen blir bilden ungefär så här:  

Ruta 1. (se figur 7) Här kan två varianter av upplevt förhållande råda för 
pedagogerna. Mötet med barnen påverkar pedagogen så att man får en 
känsla av att man inte har gjort vad man borde eller kunde. Man får dåligt 
samvete gentemot dessa barn. Den kompetens man har kommer inte till sin 
rätt och barnet/eleven har inte fått den tid och det stöd som barnet behövt. 
(jämför mot figur 1 ruta 1 både barn och omgivning passiva.) Det finns barn 
med behov av stöd som gör att pedagogen ger och ger men ändå inte räcker 
till då barnet inte svarar på dialog eller inbjudan till aktivitet ex. observatio-
nen: ”Flickan i hörnet, Flickan som gungar på stolen, Pojken och skörheten, 
Pojken som utmanar och Pojken utanför”. Det råder obalans mellan individ 
och miljö.  

Ruta 2. Här råder någon slags balans mellan barn/elev och pedagog, 
någon form av jämvikt råder i relationen. Båda parter bidrar till ett utbyte 
genom kontakter och genom att ge och ta i samverkan. Pedagogen vet vad 
barnet gör, att barnet är aktivt och medverkande i olika aktiviteter som er-
bjuds i verksamheten (jämför mot figur 1. ruta 4. interaktion och aktivitet 
hos barn och vuxen). Barnet kan se vad som finns av material och resurser 
och använder sig av detta på ett ändamålsenligt sätt. Det kan ändå vara så 
att vissa barn enligt pedagogerna behöver mer aktivt stöd t. ex. för språk- 
eller begreppsutveckling.  

Ruta 3. Visar symboliskt att det råder obalans mellan pedagog och barn 
i undervisningsmiljön. Pedagogen känner sig otillräcklig och över – utnytt-
jad i mötet med barnets behov. Pedagogen har känsla av att inget förslår.  
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Barnet/eleven tar för mycket av kraft, engagemang och tid (jämför figur 1 
ruta 3 pedagogen når inte barnet för att involvera det i aktiviteter och ett 
utbyte med andra). Här kan ett förhållningssätt visa sig som handlar om att 
pedagogen håller sig ifrån barnet därför att utmaningen är för krävande. 
Pedagogen blir avvaktade eller försöker överlåta ansvar för aktiviteter med 
barnet till någon annan pedagog. Här har vi t. ex. observationen: ”Pojken 
utanför, Pojken med tidningarna, Pojken utan ord och Flickan med kraften.” 

Hälften av flickorna, dvs. 5 av 10 flickor finns i förskoleverksamhet när 
önskemål om stöd för barnen efterfrågas. De första observationerna i för-
skolan och utsagor från pedagoger och föräldrar visar på att flickorna inte 
deltar i förskolans dagliga aktiviteter och verksamhet i den utsträckning 
som vore önskvärt. Två av 10 flickor återfinns i förskoleklasser, deras bete-
endemönster är överaktivt och de kommunicerar på ett sätt som är negativt 
både mot andra barn och mot vuxna. De andra barnen är rädda för dem. Tre 
av tio flickor går i skolan när pedagoger och föräldrar påtalar behov av stöd 
för barnet. Här handlar det om tre underaktiva flickor som av omgivningen 
uppfattas som återhållsamma och avvaktande både i lek och samvaro och 
under inlärningsaktiviteter i skolan. En flicka fungerar tillfredställande i 
förskolans aktiviteter. När vi ser på fördelning av pojkar i olika aktiviteter 
blir bilden lite annorlunda. 

17 av de 27 pojkarna i studien finns i förskoleverksamhet när specialpe-
dagogiskt stöd efterfrågas. Av dessa uppfattas 11 av pojkarna som underak-
tiva i förhållande till dagliga aktiviteter och fem som överaktiva. De senare 
visar upp ett negativt kontaktmönster i mötet med andra barn och vuxna. I 
förskoleklassen återfinns åtta pojkar i behov av stöd och av dessa är tre un-
der- och fyra överaktiva och påvisar även de ett negativt kontaktmönster. I 
skolmiljö finns två pojkar, båda dessa pojkar visar på underaktivitet vid 
granskning och analys efter de första observationerna. En pojke i förskolan 
och en i förskoleklass fungerade i olika aktiviteter tillsammans med andra 
barn och följde verksamhetens dagsschema.  

I bilaga 1 visas en sammanställning över samtliga barn som ingått i stu-
dien, 10 flickor och 27 pojkar. Fetstil anger flickorna (barn nr. 9, 14, 18, 20, 
28, 32, 33, 34, 39 och 40), övriga är pojkar. Där framgår hur gamla barnen 
var när stöd önskades och vilken problematik som var framträdande. De 
yngsta barnen var strax under 3 år när det första stödet efterfrågades, de 
äldsta var 13 år när arbetet avslutades. Sammanställningen, visar hur länge 
barnet följts upp då det fått specialpedagogiskt stöd i lekprocessen eller i 
anslutning till den. Det kan omfatta en period på en - fyra terminer. Många 
av barnen kan vi följa under övergång mellan olika verksamheter från att 
vara förskolebarn – till barn i förskoleklass – och skola. Några barn har 
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följts upp under längre tid men då har inte lekprocessen varit i fokus. Det är 
en grov beskrivning. Några nyckelord ger förklaring till varför barnet anses 
vara i behov av ett skräddarsytt stöd. Bilaga 1 ger en indikation på barnens 
beteende i relation till den pedagogiska miljön i (för)skolan, utgångsläge 
(även uppföljning). Den visar en första sammanställning av material för att 
försöka få en överblick och finna eventuella mönster. Observationer, inter-
vjuer med pedagoger och föräldrar har legat till grund för den bild som växt 
fram och presenteras. Bilden ger en slags överblick av undersökningsgrup-
pen. Beskrivningar av enskilda barns situation i (för)skolmiljön finns i in-
tervjuer och dokumentation. Den kunskapen bör fogas till för att ge en bak-
grund till vilka behov som fanns och ligger bakom önskan om stöd. I de nio 
fallbeskrivningarna framgår det tydligare hur situationen kunde se ut för 
barnen. Jag vill här poängtera att barnets diagnos i sig inte varit ett kriteri-
um för att barnet skulle få specialpedagogiskt stöd. Många av barnen blev 
successivt utredda under perioden de deltog i lekprocessen men i arbetet har 
vi försökt att se vem är barnet och vilka möjligheter har det här barnet i sin 
miljö. Vi har medvetet försökt att inte fastna för en beskrivning som vilat på 
ett diagnoskriterium med på förhand fastställda och givna antaganden. 
Deltagandet har haft sin utgångspunkt i om pedagoger och föräldrar önskat 
stöd utifrån det som de sett varit barnets behov. Till detta har en kartlägg-
ning av barnets situation infogats av mig som specialpedagog och utifrån 
dessa bilder av barnets behov, resurser och intressen har arbetet lagts upp.  

Samverkan med föräldrar involverar och bidrar till att  
stimulera barnet 
Samtliga föräldrar deltog i samtal vid start av samarbetet, uppföljning och 
avslut. Om vi kände att det behövdes lades fler samtal in under pågående 
arbete varje termin. I förskolans verksamhet har föräldrarna kontakt med 
pedagogerna dagligen vid hämtning och lämning av barnen så där blev det 
även möjligt att föra en dialog över hur arbetet fortskred, vad barnet visade 
intresse för och vad barnet bearbetade i leken. Föräldrarna kunde då fylla på 
med information om upplevelser och aktiviteter som barnet upplevt med 
familjen eller annat som kunde utgöra källa för lekprocess, dvs. sådant som 
skulle kunna föras till leken för att stimulera barnets handlande, tänkande, 
lärande och språkutveckling. Genom det ömsesidiga utbytet kunde även 
föräldrarna följa upp barnets lekar hemma då de visste vad som var på gång 
i leken i förskolan. För barnen i skolan var det inte lika regelbundet med 
dagliga kontakter mellan föräldrar och pedagoger men där använde vi en 
veckomodell i stället. Det innebar att pedagogen i klassen ringde eller skrev 
en liten redogörelse för veckans arbete och vad som skett under vårt speci-
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alpedagogiska arbete med barnet. Föräldrarna var välkomna till skolan och 
att delta i aktiviteterna. Det var dock inte vanligt att de kom med till vår 
lekprocess. Däremot inhämtades medgivande att filma våra aktiviteter med 
barnet. Filmerna sändes hem med barnet. Hälften av barnen är filmade. Nu 
går vi vidare till att se på hur de fyra aktiviteterna lades upp, vilken påver-
kan de uppfattades ha haft på barnens lärande. Det handlar om att följa upp 
samtliga barn. 

 

En andra rekonstruktion – generella mönster – de fyra 
aktiviteterna  

I en andra sammanställning ser vi på hur aktiviteterna tog form och utveck-
lades i det praktiska genomförandet. Texten bygger på sammanställning av 
observationer av barnet, svar och reflektioner som framkommer i frågefor-
mulären som pedagoger och arbetslag besvarat, men även på mina iaktta-
gelser och upplevelser från att ha varit på plats och sett barn och pedagoger 
i arbete och på de samtal över hur arbetet har gestaltat sig som förts mellan 
pedagogerna och mig och med föräldrar. 

I den här sammanställningen vill jag se på hur, när och var de fyra aktivi-
teterna – barnet i lekprocessen, samtal med pedagoger och föräldrar, utbild-
ning för pedagoger – genomfördes. Det handlar om att se både: Vad skedde 
i anknytning till aktiviteternas genomförande och att följa förändring över 
tid. För att klargöra detta kan frågor till materialet ställas om: Hur lades ar-
betet med barnen i lekprocessen upp och gestaltade sig? Hur uppfattades 
handledningssamtalen och uppföljningsarbetet av pedagogerna? Hur har 
arbetet fördelat sig mellan olika pedagoger? Vem tog ansvar för vad? Hur 
upplevdes aktiviteterna av pedagoger, barn och föräldrar? Vad såg pedago-
gerna under arbetet med barnet? I vilken omfattning genomfördes samtal 
med pedagoger och föräldrar? Det underlag som utformades där pedago-
gernas erfarenheter och uppfattning om det specialpedagogiska arbetet med 
barnen /eleverna skulle kunna beskrivas belyser olika områden i arbetet.  

 
◊ uppläggning och genomförande av arbetet rent praktiskt i tid  

och rum 
◊ användning av pedagogiskt material under arbetet 
◊ arbetet som deltagande observatör och att ha fått ta del av de  

teorier som ligger som grund för den rollen 
◊ om och hur din arbetsinsats påverkat det barn du har samspelat 

med under och efter det lekprocessen pågått 
◊ reaktioner och reflektioner från andra i barnets närhet  
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Nio barnskötare, fjorton förskollärare och fem lärare har medverkat och 
deltagit i besvarande av frågeformulär och intervjuer. Några pedagoger har 
medverkat i flera intervjuer och besvarat flera frågeformulär utifrån att de 
har arbetet med fler än ett barn. I underlaget fanns svarsalternativen Alltid, 
ofta, ibland, nästan aldrig och aldrig. I redovisningen har svaren samman-
förts till ofta ,ibland och nästan aldrig för att det skall bli lättare att se ten-
denser i svarsfördelning. 

Pedagogernas deltagande – fördelning av ansvar för 
lekprocessen 
Sammantaget fördelade sig de aktivt deltagande pedagogerna till att vara: 
Sju barnskötare, tolv förskollärare samt en specialpedagog (jag) i förskolan 
och tre barnskötare och tre förskollärare samt en specialpedagog (jag) i sko-
lan (se, bilaga 2). Olika pedagoger och jag som specialpedagog har tagit 
ansvar för lekprocessen med barnen efter överenskommelse om vad som 
förefaller lämpligt med hänsyn till barnets behov, gruppens eller klassens 
resurser och pedagogernas vilja och intresse att pröva lekprocessen.  

Tretton av de 28 barnen i förskolan fick behålla samma pedagog under 
lekprocessen, nio pojkar fick byta en gång och två barn fick byta pedagog 
två gånger, fyra av flickorna i förskolan fick byta pedagog en gång. För de 
nio barnen i skolan var det en flicka som fick byta pedagog. Det framgår av 
uppställningen i bilagan vilka barn som har fått byta pedagog under arbetet. 
Ingen lärare i skolan tog aktivt ansvar för arbetet i lekprocessen. De stöttade 
indirekt genom att visa positivt intresse, skapa tid och utrymme för arbetet.  

Uppläggning av arbetet i tid och rum 
Först ser vi på uppläggning av arbetet rent praktiskt i tid och rum, generella 
mönster. Här hämtas informationen från frågeformulären som arbetslagen 
besvarat tillsammans. I arbetets uppläggningsfas handlade det om att skapa 
rutiner och strategier som kan fungera som ramar för överenskommelser 
och återkommande inslag så att alla involverade var på det klara med vem 
ansvarar för att stötta barnet i lekprocessen, vad skall hanteras i miljön, 
vilka medel används och när skall arbetet ske? Av 25 pedagoger som ak-
tivt deltagit i lekprocess med barn har 17 ansvarat för arbete med ett barn, 
tre med två barn, två med tre barn och två med fyra barn (totalt 37 barn). 
När frågeformulären fylls i har 22 barn helt avslutat lekprocessen och 15 
börjar närma sig en avslutning av arbetet. 23 barn har pedagogerna arbetat 
med under handledning av specialpedagog (grupp A, se fallbeskrivningar-
na), 10 barn har jag som specialpedagog arbetat med under en inledningsfas 
och andra pedagoger senare tagit över ansvaret för (grupp B) och fyra av 
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barnen har jag som specialpedagog arbetat (grupp C). Här redovisas inte de 
tre grupperna separat. 

Tid – aktivitet – handling 
Av tabellen nedan framgår hur ofta barnen deltagit i lekprocessen, samtliga 
barn från de tre grupperna finns med. Högsta värde är markerat med fetstil. 
Hur ofta barnen deltog lades upp med hänsyn till barnets behov och ålder. 
Yngre barn bedömdes ha behov av en tätare kontinuerlighet jämfört med 
äldre barn i skolåldern 
 
Tabell 1. Antal barn fördelade på tillfällen de deltagit i lekprocessen  N = 37  
 
       1-2 ggr/vecka        3-4 ggr/vecka 5-6 ggr/vecka         avslutat 
Första termin 28 6 3  0 
Andra termin 24 4 2  7 
Tredje termin   9 3 2 13 
Fjärde termin   5 0 1 31 

 

Arbetet har genomförts utifrån den planering som lades upp och fastställdes 
i samråd med arbetslag och föräldrar. För 29 barn fungerade detta, för åtta 
lyckades detta inte alltid. Orsak till att lekprocessen inte kunnat genomföras 
hade då att göra med om ”arbetslaget var reducerat, det saknades ibland 
vikarie” eller att ”barnet varit sjukt”. Fastlagda tider för arbetet med lekpro-
cessen har varit uppskattat och möjligt enligt 35 arbetslag. På frågan om 
personal ansåg att det varit bra med fastlagda tider för arbetet svarade samt-
liga 37, ja. I tabell 2 framgår hur fler av barnen klarar att leka i längre pass 
eftersom veckorna går och de deltagit i lekprocessen, en slags progression 
kan konstateras 
 
Tabell 2. Antal barn fördelade på tidsåtgång vid varje tillfälle,    N = 37 
 
  5 minuter   10–15 min.  15-20 min.  20–30 min.  30–40 min.      längre 
Vecka 1–3 2 13  9  4  6  3 
Vecka 4–6 0   3 16  8  8  2 
Vecka 7–10 0   5  7 11 11  3 
 

Rum – aktivitet – handling  
Vanligast var att arbetet genomfördes i ett mindre lekrum på ca 10 kvm, 25 
arbetslag uppger detta, 11 svarade att de förfogat över ett rum på 20 kvm 
och en att rummet var större än 20 kvm. Pedagogerna valde rum för aktivi-
teten i samråd med arbetslaget. Leken har genomförts på golvet för hälften 
av barnen, vid ett bord för ¼ av barnen och lika många dvs. ¼ har lekt både 
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på golvet och vid ett bord. De som svarat att de uppehållit sig både på gol-
vet och vid ett bord förklarar att de ofta startat med leken på golvet och ef-
ter några veckor när barnet kunde leka och hantera material har de övergått 
till lek vid ett bord. Samtliga pedagoger uppger att de har kunnat genomföra 
lekstunden utan att bli störda av andra. Ibland har de inte haft möjlighet att 
vara i samma rum från gång till gång. 11 uppger att de var tvungna att al-
ternera och 26 att de kunde återkommande vara i det rum de valt för lekpro-
cessen. Tre fick byta rum en gång, sju stycken två gånger och fyra uppger 
att det gjordes ständigt på grund av andra aktiviteter i miljön. Pedagogerna 
tror också att byte av rum påverkat barnet. Pedagogerna uppfattar även att 
det ”hjälpt barnet skapa en rutin” om de fått vara i samma rum från gång till 
gång. Barnets handlande visar att 28 av de 37 barnen valde att stanna i 
rummet där lekprocessen erbjöds redan från start och att ytterligare fem 
barn efter några månader ofta stannade kvar i rummet för lek.  

Material – aktivitet – handling  
Av de 37 arbetslagen (relaterat till respektive barn) uppger hälften 16 att de 
hade det material som erfordrades och 21 att de inte hade tillräckligt med 
material för att genomföra lekprocessen. Arbetslagen löste detta genom att 
köpa in nytt material vilket 19 arbetslag gjorde eller att låna från annan av-
delning eller t.ex. specialpedagogen vilket 16 arbetslag gjorde. Lösningen 
blev ofta att kombinera att köpa och låna material för att klara arbetet med 
aktiviteten. För lekprocessen har följande material använts (se samman-
ställning nedan) vilket vi skulle kunna kalla en slags grundutrustning. Trä-
klossar fanns och användes av (36) arbetslag. Trä- (19) och/eller plastmöb-
ler (24), dockskåpsdockor (22) eller andra plastfigurer föreställande männi-
skor var vanligt att de använde i leken men det materialet fanns inte utan 
behövde skaffas. Vilda djur (16) och tama (16) användes av hälften av ar-
betslagen liksom bilar (23). Flygplan använde (10) arbetslag och tåg (6). 
Andra föremål var mindre vanligt förekommande se nedan. Materialet fyll-
de en funktion, var medel för att stödja barnet och den vuxne att uttrycka 
sig symboliskt i leken  

 
Byggmaterial Träklossar    36  Legoklossar       5 Naturmaterial    1 Kartonger       1 
Möbler Trämöbler    19 Plastmöbler     24 + inventarier, mix Koppar/fat      2 
Figurer Dockskåps- 

dockor          22 
Plastfigurer = 
människor        16 

Duplofigurer   6 Barbie/troll     1 

Djur  Djurfamilj      9 Vilda djur        16 Tama djur        23 Dinos-/mjuka 
djur                 3 

Transport Bilar             23 Traktorer           3 Flygplan           10 Järnväg/tåg     6 
Tyg Grönt=gräs  29 Blått=vatten     14   
Annat  Papper/färg    3 Klister                2 Lampa                1 Bok                 1 
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Grundutrustningen förvarades i för ändamålet införskaffad påse uppgav 26 
arbetslag, två i låda, fem förvarade materialet på en hylla och fem svarade 
att de inte hade materialet samlat på ett och samma ställe. Hälften av arbets-
lagen uppgav att de aldrig utifrån barnets önskemål behövde kompletter 
grundmaterialet för att leka. ¼ att barnet önskade det ibland och ¼ nästan 
aldrig. Ett arbetslag uppger att de ofta fått komplettera utifrån barnets öns-
kemål. Av de 37 arbetslagen uppger 34 att barnet verkade tillfreds med det 
material som grundutrustningen innehöll och tre att de ibland var tillfreds. 
På frågan om barnet föreslog att plocka in nytt material svarade 13 att det 
ibland var fallet. 24 arbetslag säger att det nästan aldrig var så. Det kan då 
handla om att plocka fram mer ur påsen eller från hyllan av grundmateria-
let. Allt lämnades inte ut till barnet från start utan barnet har successivt fått 
mer att hantera, både vad beträffar innehåll och utformning av leken samt 
ansvar för material och symbolisk lek.  

Pedagogerna som deltagande observatörer – aktivitet – 
handling i lekprocessen  
Pedagogerna har använt sig av en kombination av flera tekniker för doku-
mentation av arbete med respektive ansvarsbarn. 36 av de 37 pedagogerna 
har skrivit dagbok, 20 uppger sig ofta ha gjort dagboksanteckningar, 15 har 
gjort det ibland, en nästan aldrig. Tre förtydligar att specialpedagogen gjort 
anteckningar i samband med att hon arbetat med barnet. För en pojke har 
enbart specialpedagog gjort dokumentation. Videoinspelning gjordes på 18 
av de 37 barnen (oftast med mitt stöd) , tre pedagoger har fotograferat, nio 
har samlat teckningar – skisser av barnets lek vid olika tillfällen och 11 har 
samlat alster som barnen gjort i och om leken.  

Av pedagogerna är det hälften som uppger att de närvarat direkt vid lek-
processen då specialpedagogen arbetat med barnet och lika många har inte 
närvarat utan tagit del av information via handledningssamtal var tredje 
vecka. (fem har ej svarat på frågan). Fem, av sex-sju planerade handled-
ningssamtal har kunnat genomföras per termin. De pedagoger som närvarat 
har alltså deltagit i dessa planerade handledningssamtal och där tagit del av 
film som visat interaktion i lekprocessen. Samtalen utgjorde förutsättning 
för samverkan. Vi kan anta att det finns pedagoger som både har närvarat 
och tagit del av film av specialpedagogens modellarbete. 

Arton pedagoger av dem som besvarat frågeformulären uppger att de 
själva genomfört lekprocessen med barnet, fem har delvis genomfört arbe-
tet t.ex tagit över, tre har gjort det parallellt med annan pedagog, sju har 
tagit över efter att specialpedagog startat upp, fyra har specialpedagog arbe-
tat med. Det kan även handla om att ta över ansvaret då någon t.ex. blivit 
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barnledig eller slutat. Alla 37 arbetslag uppger sig se fördelar med lekpro-
cessen. Grundförutsättningarna vilade på att arbetslaget önskat starta upp 
samverkan. Valet av vilken form av uppläggning, A, B eller C, som skulle 
gälla var ett aktivt val i samverkan, vilket har haft till följd att de fått vara 
med och styra arbetet. I kommentarer framkommer att de kan se att: ”Man 
får fin kontakt med barnet, man blir jämbördig med barnet och det är lätt att 
läsa av samt ge respons på barnets agerande.” En nackdel som sju påpekar 
är att det är ”svårt att dokumentera när man själv är med.” Det kan ibland 
vara ”svårt att genomföra när det är brist på personal” anser fyra svarande 
och en ser det som negativt att ”andra inte kan se vad hon gör” eller vad 
som sker.  

Hur har lekprocessen tagits emot av arbetslagen?  
Hur har informationen om lekprocessen kommit till arbetslagen? 19 svarar 
att de fått information direkt av specialpedagog vid uppläggning av arbetet. 
15 arbetslag har fått information strax efter att den första planeringen lades i 
samråd med den som tagit den först kontakten. Tre svarar att de fått infor-
mation från andra i arbetslaget då de visat intresse för lekprocessen. Intern 
information till andra på (för)skolan har skett på mitt initiativ svarar 30 pe-
dagoger och sex att de informerat när andra frågat om vad arbetet innebär, 
en har ej besvarat frågan. Det har varit lätt att få gehör för arbetet svarar 31 
arbetslag, svårt att få gehör svarar fyra och två säger att det var varken lätt 
eller svårt att få gehör för arbetet. 

Vuxens handling i lekprocessen inspirerar barnet till aktivitet 
och handling  
Pedagogerna fick instruktion att presentera lite material i taget för barnet 
och inte allt på en gång. Syftet var att barnet i lugn och ro skulle bekanta sig 
med olika lekmaterial. Nya leksaker skulle föra in i leken så att de kunde 
fylla en symbolisk funktion till de lekteman eller innehåll i leken barnet 
redan visat intresse för. 31 av de 37 barnen var positiva till presentationen 
enligt pedagogerna.  

Det fanns 14 barn som nästan aldrig själva klarade att organisera och 
skapa en miljö för att påbörja lek, 16 barn uppfattades ofta klara det och sex 
ibland. Vuxens vägledning att organisera lekmaterial och skapa lek följdes 
av att barnen ”försöker göra lika den vuxne” men de ”har svårt att hålla trå-
den” och ”behöver upprepa” samma mönster ”flera gånger” med stöd av 
vuxen som initierar. När leken pågått några veckor fortsätter barnet ”att 
göra lika som vuxen, upprepar till viss del själv” det som byggts tidigare 
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och ”lägger ibland till egna idéer”, barnet ”visar nu större uthållighet” med 
handlingar i lek.  
 
Hur klarade barnet att ta på sig roller? 
Det var 21 barnen som aldrig eller nästan aldrig tog på sig en roll när lek-
processen startade enligt pedagogernas iakttagelser och åtta barn klarade av 
detta ibland och sju gjorde det ofta. Barnen klarade inte av mer än en roll i 
leken, med vuxenstöd. Ofta var det en och samma roll som de fastnade för, 
32 av de 37 barnen visar det beteendet enligt pedagogerna. Det kunde vara 
rollen som ”sig själv, mamma eller pappa, yrken eller den starke eller räd-
daren”. Efter att barnet lekt några veckor hade repertoaren ökat något, då 
kom det in ”fler roller som var hämtade från familjen, yrkesroller, djurrol-
ler, liv och dödroller, eller den som styr”. Att byta roll med vuxen var inte 
vanligt 24 av de 37 gjorde inte det vid start. Efter några veckor är det 23 av 
de 37 barnen som ofta klarar flera roller och fyra klarar det ibland.  
 
Barnets förmåga att skapa och utforma lekmiljö  
Föreslog barnet själv lektema vid start? Åtta arbetslag svarar ja, och 29 nej. 
Den deltagande observatörerna uppfattar att det efter en tid då barnet delta-
git i lekprocessen blir vanligare att barnet självt för in nya teman i leken och 
vävde samman olika teman. Det började synas en viss förändring av bar-
nens förhållande till att hantera ett tema. 18 barn visar ofta att de klarar föra 
in teman efter några veckor, 17 gör det ibland och två barn nästan aldrig. 
Pedagogerna uppger att barnet efter hand utvecklar leken och förmågan att 
beskriva fler detaljer i leken. Pedagogerna beskriver i sina kommentarer att 
”barnen utökar med fler detaljer, växlar miljöer, för in fler roller, ger rikare 
beskrivningar”. Barnet ”upprepar” men ”lägger till” roller eller miljö i le-
ken. 13 barn upprepade lek med samma tema tre - fyra gånger, 14 barn sju 
gånger eller mer och sex barn upprepade 1-2 gånger. Tre barn upprepar ald-
rig. Här handlar det om barn som inte leker alls. 

Barnen relaterad vid start sällan till olika miljöer genom att beskriva t.ex. 
nu är vi i skogen eller här bor jag…., pedagogernas svar visar att 20 av de 
37 barnen nästan aldrig gjorde det, fem gjorde det ibland och 11 ofta. Efter 
den vuxnes modell började barnen föra in beskrivningar av miljöer och ef-
ter några veckor är det 15 barn som ofta relaterar till miljö, 17 gör det 
ibland och fem nästan aldrig.  
 
Vuxens handling inspirerar barnet 
Den vuxne tar initiativ till att bygga ”sitt hus”. Barnet vill ta över det huset 
eller dela hus med den vuxne. Enligt pedagogernas iakttagelser vill 26 barn 
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ibland dela hus med vuxen, sju nästan aldrig och två ofta. Sjutton barn vill 
ofta byta hus med vuxen, 18 barn önskar det ibland och två barn nästan ald-
rig. Barnet såg den vuxnes byggkonstruktion och tog initiativ till att få byta 
bostad redan från start. 
 
Vuxen för in tidsbegrepp och dygnrytm i leken 
Att relatera leken till ett tidsförlopp som morgon, dag, natt osv., en dygns-
rytm, var inte något barnen behärskade från start, 26 av de 37 barnen hade 
aldrig med detta i leken, fyra för in det ibland och sex ofta. Efter hand som 
barnet fått ta del av den vuxnes modellärande klarade 13 barn att föra in ett 
tidsperspektiv ofta, 16 ibland och sex nästan aldrig (bortfall 1). Även att 
ange aktiviteter som hållpunkter i ett förlopp som att sova, äta, leka, gå i 
skolan, resa eller annan aktivitet var en kompetens som barnet successivt 
förvärvade. 
 
Vuxen och barns aktivitetsmönster i lekprocessen 
Vid start var det den vuxne som fick ta initiativet till att skapa leken och 
hålla leken vid liv. Efter några veckor var det vanligt att barnet och den 
vuxne kunde dela på ansvaret för utformning och innehåll i leken. Vid start 
var det den vuxne som var mest aktiv i byggande och utformning av lekmil-
jö. 28 pedagoger uppger detta, sju såg barnet som mest aktiv och en att det 
var både vuxen och barn som var aktiva. Efter några veckor förändrades 
aktivitesmönstret så att 14 anger att både vuxen och barn är aktiva, 12 ser 
barnet som mest aktiv och 10 att de som vuxen är mest aktiv i att bygga och 
utforma lekmiljön (bortfall 1). Vem uppfattade de som mest aktiv i roller 
och utformning av innehåll, tema? Vid start var det ett liknande mönster 
som framträder. 29 vuxna anser att det var de som var mest aktiva i det av-
seendet vid start och sex av barnen klarade det själva. Två pedagoger anger 
att både vuxen och barn är lika aktiva. Efter en tid i lekprocessen ökar bar-
nets aktivitet. Nu är det 16 pedagoger som anger att både vuxen och barn är 
aktiva, 13 att barnet är aktivast och 8 att vuxen är mest aktiv (se tabell 3). 
På frågan om pedagogerna tror att barnet uppfattat dem som samspelspart-
ner svarar 30 av 37 pedagoger att så ofta varit fallet. 26 anser även att bar-
net uppfattat dem som jämbördig samspelspartner i leken. Pedagogerna 
kommenterar ”barnen såg glada ut, de ville följa med för att leka.” 

 
Barnets rörelse i rummet och förhållande till lekyta 
Ett grönt tyg symboliserade gräs i leken, ett lekområde symboliskt och fy-
siskt. 21 av de 37 barnen uppfattade enligt pedagogerna det gröna tyget som 
symbol för gräs och hälften av barnen klarade att från start hålla leken på 
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den gröna lekytan. Fem pedagoger använde inte sig av ett grönt tyg i lek-
processen. Det visade sig att hälften av barnen från start klarade att vara på 
lekytan som då var på golvet eller vid ett bord. Sex barn uppehöll sig i luf-
ten ovanför lekytan och 10 barn pendlade mellan att vara på lekytan och 
uppehålla sig i luften ovanför lekytan. Efter hand förändrades detta, fler 
barn som uppehöll sig på lekytan, 27 av de 37 barnen visade det mönstret. 
Pedagogerna anger i kommentarer att det för något barn ”tog det lång tid att 
acceptera och fungera på tyget”. En annan att ”det gick bra, något barn var 
rastlöst” och ”blev så småningom lugnare”. Kommentarerna lyfter också 
fram att det var så att ”barnet klarade längre stunder vid mattan, barnet var 
lugnare och mer stillsamt”.  
 
Vuxen och barn tar ansvar för att avsluta?  
Hur var det med barnets förmåga att avbryta aktiviteten lekprocessen? Det 
är pedagogerna som inledningsvis har tagit ansvar för att avsluta stunden i 
lekprocessen. 26 av de 37 pedagogerna anger det, nio att barnet avlutar och 
ingen att det var ett gemensamt beslut (bortfall 2). Efter en termin är det ett 
gemensamt beslut mellan den vuxne och barnet anger 20 pedagoger. Tre 
uppger att barnet tog initiativ och 11 att det var vuxen som avslutande 
(bortfall 3). Här kan vi se en förändrig.  

Barnets kommunikativa kompetens, verbala förmåga och 
språkutveckling 
Kunde pedagogerna höra om barnets språk förändrades under den tid lek-
processen pågick? Ja, svarade pedagoger i 26 arbetslag och 10 nej. Vad 
kunde barnet och vad har förändrats i så fall?  

a). - Hur var det med barnets förmåga att anpassa röstintonation till roll, 
skedde något med barnets förmåga? En snabb påverkan efter några veckor 
visade sig hos fem av de 37 barnen, 14 av barnen utvecklade sitt språk i det 
avseendet efter några månader. Barnet lärde sig ”anpassa rösten till rollen” 
och att ”den kunde bli livfullare” eller ”mjukare”. Fem av barnen uppfatta-
des redan ha ett god förmåga anpassa röstintonation till roll i leken. Hos 11 
av barnen uppfattades ingen förändring. 

b). - Hade barnet redan ett bra ordförråd som bra beskrev olika delar i le-
ken eller skedde det något med barnets ordförråd? 12 av barnen uppfattades 
ha ett gott ordförråd, tre av barnen anammade begrepp snabbt för 19 av 
barnen tog det längre tid. Pedagogerna uppfattade att barnet får ett ”mer 
målande språk, svordomar reducerats” och ”barnet riktar sitt tal till med-
lekande, hela meningar används” och ”ordförrådet ökar, en röd tråd i be-
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skrivande” kan även skönjas. Hos två av barnen uppfattades ingen föränd-
ring.  

c). - Hade barnet bra ordförråd och meningsbyggnad eller skedde det nå-
got med ordföljd och meningsbyggnad? Även här uppfattades 12 av barnen 
ha en god förmåga att formulera sig vid start av lekprocessen. Fem av bar-
nen utvecklade förmåga att formulera sig ganska snabbt och för 17 av bar-
nen uppfattades kompetensen ta några månader att utveckla, ”barnet förkla-
rar tydligare, använder kroppsspråk för att komplettera” och ”ett subjekt 
finns i beskrivningar” av leken. För ett av barnen uppfattades ingen föränd-
ring.  

d) - Hade barnet ords betydelser klart för sig eller skedde det något med 
barnets beskrivningar, nyanser i språket? 10 av de 37 barnen hade förmåga 
att beskriva tankar och avsikter i leken med verbalt språk. Sex av barnen 
anammade den språkliga förmågan under några veckor för 17 av barnen tog 
det några månader innan pedagogerna hörde att barnet klarade att med ord 
beskriva vad som skedde i leken. Barnen hade från början lite nyanser för 
”att beskriva tankar, känslor och önskningar men det blev bättre” enligt 
kommentarer till frågan. Hos två av barnen uppfattades ingen förändring.  

e). - Hur var det då men barnets förmåga att beskriva tankar och avsikter 
eller skedde det något med barnets förmåga i det avseendet? Sju barn hade 
god förmåga att beskriva tankar och avsikter i leken, åtta förvärvade den 
förmågan inom några veckor och ytterligare 17 under loppet av några må-
nader. ”Barnen blev noggrannare i sitt beskrivande, berättande, beskrivan-
det blev riktat till någon”. Tre barn visade ingen förändring.  

f). - Hade barnet bra förmåga att använda begrepp och lägesord eller 
skedde det något med barnets förmåga att använda dem i leken? 10 barn 
kunde använda begrepp relevant i leken för sex av barnen tog det några 
veckor och för 14 barn några månader. ”Begrepp kom på plats”, genom att 
barnet med stöd av vuxen konkret fick laborera med begrepp som behövde 
klargöras var en kommentar. Hos fyra av barnen uppfattades ingen föränd-
ring i att använda begrepp relevant. 
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Barnets kommunikativa kompetens, handlingar och gester 
utvecklas  
Nu går vi över till att följa upp med frågor som ytterligare berör barnets 
handlingar och kommunikativa kompetens (se tabell 4). 
 
Barnets förmåga att gå in i och för dialog 
Vid start fanns det 21 barn av 37 som nästan aldrig gick in i spontan sam-
talsdialog med den vuxne i lekprocessen, sju av barnen gjorde det ibland 
och åtta ofta. Efter några veckor var det 16 barn som ofta, 12 ibland och 
åtta som nästan aldrig gjorde det in i spontan dialog och (bortfall 1).  

Nitton barn klarade nästan aldrig att upprätthålla en dialog med den vux-
ne medlekande vid start, elva barn klarade det ibland och sju ofta. Efter en 
tid i lekprocessen var förhållandet omvänt. Pedagogerna uppger att 19 kla-
rar det ofta, 15 ibland och tre nästan aldrig. Vid start var det 27 barn som 
aldrig uppfattades bjuda in till lek, sju gjorde det ibland och tre ofta gjorde 
det. Efter några veckor bjöd 13 barn ofta in den vuxne till lek, 16 gjorde det 
ibland och åtta nästan aldrig. 
 
Barnets förmåga att anpassa sig till medlekande vuxen? 
Det var 22 av de 37 barnen som nästan aldrig visade ett sådant beteende 
enligt pedagogerna. Sex barn klarade att ibland anpassa sig och nio ofta. 
Efter några veckor uppfattas 19 barn anpassar sig till medlekande vuxen 
ofta, 15 ibland och 3 nästan aldrig.  

Fanns förmåga att dela lekyta med vuxen? 17 barn klarade det ofta vid 
start, fem ibland och 15 nästan aldrig. Efter lek under några veckor klarar 
22 barn det ofta, 10 ibland och fem nästan aldrig. Material från grundut-
rustningen användes i leken. Av de 37 barnen var det 18 som inte tog initia-
tiv till att dela material med vuxen vid start, sju ville det ibland och 12 gjor-
de det ofta. När lekprocessen pågått några veckor är det 22 barn som delar 
material på eget initiativ, 12 gör det ibland och tre nästan aldrig. 
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Händer det något med barnets förmåga att visa uthållighet? 
Vid start var det 22 av 37 barn som inte klarar att bygga, leka och avsluta. 
Sju klarar det ibland och åtta barn klarar hela den processen. Efter lek med 
vuxen visar 18 barn ofta och 13 ibland att de kan klara processen, fem barn 
klarar det inte utan stöd. När det gäller att hålla en röd tråd i leken och ska-
pa ett händelseförlopp som går att följa kan vi se att 24 av de 37 barnen inte 
klarade det vid start. Sex barn klarade det ibland och sju barn hade den 
kompetensen. Efter att barnet fått stöd av vuxen klarade 15 barn det ofta, 13 
ibland och nio nästan aldrig. Pedagogerna uppfattar att barnet visar ett för-
ändrat beteendemönster efter en tid tillsammans i lekprocessen. Barnet 
öppnar upp för dialog och samspel där en anpassning till medlekande sker. 
Flera av barnet utvecklar förmåga till uthållighet, och att hålla en röd tråd i 
beskrivande. Användning av lekmaterial sker i samförstånd med medlekan-
de (se tabell 4). Förekom det negativa inslag i barnets kontaktmönster under 
lekprocessen? 28 pedagoger av 37 svarar att det inte var vanligt, sju att det 
förkom ibland att barnet visade provokationer och två barnen visade ofta 
negativa kommunikationsmönster. Efter en tid i sampel uppger två pedago-
ger att det förkommer men inte lika frekvent som tidigare. Fyra pedagoger 
anser att det minskat betydligt och åtta pedagoger att det inte är vanligare 
förekommande än hos andra barn.  
 
Barnets förmåga att symboliskt skapa hus av klossar  
Förändrades eller utvecklades barnets förmåga att konstruera symboliska 
modeller av ex hus? Av de 37 pedagogerna uppger 34 att så är fallet och tre 
anser inte det. 11 pedagoger svarar ja, att barnet självt kunde bygga ett hus 
utan vuxens uppmaning eller förebild vid start, och 26 att barnet inte hade 
förmågan. Av de som kan skapa ett hus symboliskt bygger nio barn en fyr-
kant, sex en modell – torn på höjden och två fyra celler- rum, två barn kla-
rar vid start att bygga en mer detaljrik form av hus. Efter några veckor eller 
månader klarar 18 barn att bygga en fyrkantigt hus med klossar, fyra bygger 
torn på höjden, fem celler med fler rum och nio barn skapar en mer detaljrik 
modell av ett hus (bortfall 1). 
Efter några veckor klarade fler barn att bygga en enkel modell av ett hus 
och några barn klarade att själva bygga en mer avancerad modell. Föränd-
rades barnets finmotorik, precisions - och samordningsförmåga under lek-
processen? Ja, svarar 27 arbetslag och åtta nej. Kommentarer talar om att 
”barnen klarade att bygga stadigare, fler detaljer kom in i byggandet” och 
”barnen valde oftare att hålla på med finmotoriskt material än tidigare” varit 
fallet t.ex. ”klippa, måla och rita” (bortfall 1).  
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Barnets förmåga att använda material och gester symboliskt  
Hur var det med barnets förmåga att låta ett föremål eller gest symbolisera 
något annat i leken? (se tabell 5) 29 barn klarade inte detta vid start, sex 
barn gjorde det ibland och två barn använde sig ofta av material symboliskt. 
26 pedagoger av de 37 tog ibland initiativ till att använda material symbo-
liskt i lekprocessen för att stimulera barnet, tre gjorde det ofta och sju har 
nästan aldrig gjort det . Efter några veckor klarade 10 barn att ofta använda 
materiel symboliskt, 17 ibland, 10 nästan aldrig (bortfall 1).  

När det gäller att med gester symbolist framställa aktiviteter som att tala i 
telefon, cykla eller äta m.m. visade 26 barn nästan aldrig sådana handlingar 
vid start. Åtta barn gjorde det ibland och två barn visade ofta symboliska 
handlingar. Av pedagogerna uppger 24 sig ha intervenerat ett sådant sym-
boliskt handlande i leken ibland, fem har gjort det ofta, sex nästan aldrig 
(bortfall 2). Barnen visar efter några veckor ett förändrat beteendemönster. 
20 av de 37 barn visar symboliska handlingar ibland, sex ofta och nio barn 
uppfattas nästan aldrig använda symboliska handlingar för att gestalta akti-
viteter i lekprocessen (bortfall 2). 

Tjugoåtta av barnen visade inte kompetens att hålla en röd tråd (verbalt) i 
leken och berättandet vid start var fragmentariskt. När leken pågått några 
veckor utvecklades förmågan så att 12 barn ofta klarade detta och 14 av 
barnen ibland och 10 nästan aldrig (bortfall 1) (se tabell 5) Kunde pedago-
gerna i arbetslagen uppfatta om barnets förmåga att återberätta och beskriva 
skeenden förändrades under tiden i lekprocessen? 26 arbetslag svarar ja, 
och åtta nej på den frågan. Kommentarerna tar upp att barnen ”var tydliga-
re, noggrannare i berättande” och beskrivande även av tankar till andra, be-
skrivningar som inte direkt hade med lek att göra”.  

Fjorton barn hade svårigheter med att vara närvarande i leken och att kla-
ra att skärma av andra ljud. 18 barn klarade det från start och fem klarade 
det ibland och 14 nästan aldrig. Efter en tid visade fler barn förmåga att 
skärma av. 25 gjorde det ofta och åtta ibland. Endast fyra hade svårigheter 
med att koncentrera sig på leken En jämförelse visar att barnen förbättrat 
sin förmåga att fokusera i leken (se tabell 5). 

När vi ser på barnets förmåga att hålla ögon- och öronkontakt till med-
lekande visar det sig att 18 barn inte hade öronkontakt och klarade ett turta-
gande vid start, nio har kontakt ibland och tio ofta. Efter några veckor har 
det skett en förändring så att 21 barn ofta och 14 ibland tar öronkontakt, två 
nästan aldrig. När det gäller ögonkontakt har 18 barn nästan aldrig ögon-
kontakt i lekprocessen vid start, sju tar det ibland och 12 ofta. Efter några 
veckor tar 26 av barnen ögonkontakt ofta och nio ibland med medlekande, 
två nästan aldrig. Fler barn tar ögonkontakt (se tabell 6).  
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 När vi ser på hur barnen förhåller sig till att leva sig in i roller i leken sker 
en förändring över tid. Från att 26 av de 37 barnen aldrig levde sig in i rol-
ler till att 11 ofta visade det, 16 gjorde det ibland och 10 nästan aldrig. En 
förändring hade skett enligt pedagogernas iakttagelser (se tabell 6).  

Hur barnets handlingar förändras – iakttagelser i relation till 
närmiljön  
Så några frågor om reaktioner och reflektioner över barnets förmåga att an-
passa sig till gruppens aktiviteter, lek och dagsplanering. Först några frågor 
som tar upp barnets relation till kamrater och vuxna. Pedagogerna har be-
svarat frågorna. Ett negativt kontaktmönster var vanligt förkommande då 
lekprocessen startade. 19 av de 37 barnen visade ett sådant beteende mot 
kamrater i den dagliga samvaron i (för)skolan, fyra barn visade ointresse för 
andra. Tre barn var återhållsamma, sju uppfattades som avvaktande endast 
tre hade en öppen frimodig kontakt med andra barn (se tabell 7) När det 
handlade om relationen till vuxna var det åtta barn som visade ett negativt 
kommunikationsmönster och en ointresse, tio var återhållsamma och sju 
avvaktar vuxens initiativ. Tio barn uppfattas som helt öppen för kommuni-
kation. Efter insatserna där vuxen i lekprocessen aktivt stimulerat barnet i 
dialoger och lek visar barnet ett positivare kommunikationsmönster i mötet 
med andra barn. Nio barn visar ett negativt kontaktmönster, en ointresse, 
sju är återhållsamma och 12 intar en avvaktande ställning. Åtta barn är öpp-
na för utbyte och kommunikation. När det handlar om deltagande och utby-
te med vuxna visar två barn ett negativt kommunikationsmönster, en oin-
tresse, fyra är återhållsamma. 13 barn avvaktar vuxens initiativ och 16 barn 
uppfattar pedagogerna som öppna för deltagande och utbyte. De kan frimo-
digt följa dagsprogram och aktiviteter. Relationen till kamrater och vuxna 
har förbättrats för många av barnen. De kan fungera i den pedagogiska mil-
jön. (se tabell 7) 
 
Barnets samspel med miljön, aktivitet och interaktionsmönster 
Om vi ser på hur barnen förhöll sig i den pedagogiska miljön framkommer 
att 31 barn av de 37 nästan aldrig lekte frimodigt med andra barn när stöd 
efterfrågades. Fem visade beteendet ibland, en gjorde det ofta (se tabell 8). 
Efter några veckor med stimulans av lekprocessen är det 14 barn som upp-
fattats klara interaktion ibland enligt pedagogernas svar. Vid avstämning 
utifrån hur situationen var efter några månader visar det sig att 11 barn ofta 
leker frimodigt med andra barn, 21 gör det ibland och fem nästan aldrig (se 
tabell 8).  

När det gäller om barnet klarar att sysselsätts sig själv i vardagen då stöd 
efterfrågas svarar 18 pedagoger (av 37) att så inte är fallet, nio klar det 
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ibland och tio barn klarar det ofta. Efter några veckor med vuxenstöd i lek-
processen är det sex barn som inte klarar att sysselsätta sig själva, 20 barn 
göra det ibland och 11 ofta. När ytterligare några månader gått är det tre 
barn som inte klarar det, 13 gör det ibland och 21 barn uppges ofta klara av 
att sysselsätta sig själva. Fler barn visar initiativ och förmåga att ta för sig 
av aktiviteter (tabell 8). 

Var finns barnen? Vid start är det 11 barn av de 37 som nästan aldrig vis-
tas i närheten av andra barn som leker i inne- eller utemiljön. Åtta gör det 
ibland och 17 barn vistas ofta i närheten då andra barn leker (bortfall 1). 
Efter några veckor är det 17 barn som ofta vistas i närheten av andra barns 
pågående lek, 15 som ibland och fyra som nästan aldrig gör det. När några 
månader förflutit är det 27 av de 37 barnen som visas i närheten andra barns 
lek ofta och sex som visar ett sådant mönster ibland, endast två nästan ald-
rig. Barnen söker sig fysiskt närmare andra barns lek (se tabell 8). 

Hur är det med barnens initiativförmåga och vilja att leka med andra? 
Vid start visar 27 av de 37 barnen att de inte tar på sig en roll med andra 
barn i lek. Sex barn klarar det ofta och tre barn gör det ibland. Efter några 
veckor med stimulans klarar sju det ofta, sju ibland och 23 nästan aldrig. 
Efter några månader visar 18 barn att de kan leka med andra och gör det 
ibland och 13 barn gör det ofta. Fem barn av de ursprungliga 37 klarar ännu 
inte att göra det själva. De är i behov av fortsatt vuxenstöd. Många barns 
lekförmåga har förbättrats uppger pedagogerna (se tabell 8). 

När barnet börjar anamma lek och pröva roller är det en positiv roll som 
barnet tar? Är det en roll som andra barn kan acceptera? Nej från början 
klarar inte barnet det. Många av barnen tar ju inte på sig en roll överhuvud-
taget som tidigare svar visat. Pedagogerna uppger att 33 barn inte tar på sig 
en positiv roll. Endast ett barn av de 37 visar att det kan ta en positiv roll. 
När barnet fått stimulans av vuxen några veckor i lekprocessen visar sig ett 
annat mönster i samspel med andra nu är det nio barn som tar på sig en po-
sitiv roll ibland. Efter några månader är det 12 barn som ofta tar en positiv 
roll som accepteras av andra barn, 19 kan göra det ibland och endast fem 
som inte gör det. Barnets kompetens att lek har utvecklats i positiv riktning.  
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Sammanställningen visar att många av barnen nu uppfattas vara på väg mot 
eller redan klarar en social integration i miljön i högre grad än tidigare. 
Barnen visar enligt pedagogerna ett förändrat beteende. En begynnande 
eller etablerad förmåga till interaktion och lek i samspel med andra kan nu 
iakttas i vardagsmiljön.  

Pedagogernas reflektioner över effekter av handlingar och 
aktiviteter 

Några frågeställningar riktades till pedagogerna för att försöka se hur de 
värderade sina insatser och hur det stod i proposition till insats. Det fanns ja 
och nej som svars alternativ. 

a) Om du upplevt förändringar hos barnet tror du att de skulle ha skett 
utan din och dina arbetskamraters insats? (33 nej). Kommentarerna handlar 
om att barnet behövde hjälp och stöd av vuxen att lära sig leksignaler och 
att ta kontakt med andra barn. Barnet befann sig utanför social gemenskap 
på grund av oförmåga att ta kontakt på ett bra sätt.  

b) Det arbete du lagt ner på barnet tycker du att det gett utdelning så att 
det var mödan värt? (36 ja). Kommentarer: Ja, absolut, barnet har utvecklats 
i positiv riktning. Han blev en annan pojke, han har fått annan status i grup-
pen. Barnet kan vara med i samlingar och aktiviteter nu, mjukare gladare 
mjukare.  

c) Skulle du kunna tänka dig göra om arbetet med ett annat barn som 
också behöver vuxenstöd i sin utveckling och inlärning? (36 ja). Kommen-
tarer: Jag vet ytterligare barn som behöver det här. Ja, eftersom man ser 
vilka resultat det ger.  

d) Ser andra nu förändringar hos barnet? (33 ja). Kommentarer: Lugnare, 
gladare, mer aktiv. Visar tålamod och uthållighet, kan leka med andra. Ser 
världen omkring sig. Visar ansvar för skolarbete, initiativrikare, uppfattas 
som en att räkna med. Han slutade slåss.  

e) Bemöts barnet nu av andra på annat sätt än tidigare? (34 ja). Kommen-
tarer: Barnet är öppnare, en i gruppen, kan och får vara med i gruppen, be-
möts mer avspänt, mindre konflikter, en mer balanserad roll – inte alltid 
kung, ingen syndabock länge, fungerar bättre i olika sammanhang.  

f) Kan du se om barnet visar större tålamod nu att byta aktiviteter och att 
delta i olika aktiviteter än vad som var vanligt innan barnet deltagit i lek-
processen? (34 ja). Kommentarer: barnet har utvecklat sitt deltagande i ak-
tivitet. Barnet tål förändring bättre. Han lyssnar mer, inte så ofta negativa 
protester till byte av aktivitet som tidigare. Barnet klarar mer spontana akti-
viteter, flexiblare. Några veckor är för kort tid för att ge förändring. Hon 
vill gärna vara med på det mesta nu.   
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Har barnens deltagande och generella mönster förändrats? 

En första analys. Fem av 10 flickor finns i förskoleverksamhet när önske-
mål om stöd för barnen efterfrågas. De första observationerna i förskolan 
och utsagor från pedagoger och föräldrar visar på att flickorna inte deltar i 
förskolans dagliga aktiviteter och verksamhet i den utsträckning som vore 
önskvärt. Två av 10 flickor återfinns i förskoleklasser, deras beteende-
mönster är överaktivt och de kommunicerar på ett sätt som är negativt både 
mot andra barn och mot vuxna. Andra barnen är rädda för dem. Tre av tio 
flickor går i skolan när pedagoger och föräldrar påtalar behov av stöd för 
barnet. Här handlar det om tre underaktiva flickor som av omgivningen 
uppfattas som återhållsamma och avvaktande både i lek och samvaro och 
under inlärningsaktiviteter i skolan. En flicka fungerar tillfredställande i 
förskolans aktiviteter. 

17 av de 27 pojkarna i studien finns i förskoleverksamhet när special-
pedagogiskt stöd efterfrågas. Av dessa uppfattas 11 som underaktiva i för-
hållande till dagliga aktiviteter och fem överaktiva. De senare visar upp ett 
negativt kontaktmönster i mötet med andra barn och vuxna. I förskoleklas-
sen återfinns åtta pojkar i behov av stöd och av dessa är tre under- och fyra 
överaktiva. De påvisar ett negativt kontaktmönster. I skolmiljö finns två 
pojkar, båda dessa pojkar visar på underaktivitet vid granskning och analys 
efter de första observationerna. En pojke i förskolan och en i förskoleklass 
fungerade i olika aktiviteter tillsammans med andra barn och följde verk-
samhetens dagsschema 

En andra analys visar att den pedagogiska miljön kunde stärka barnets 
lärande om riktade insatser anpassades till barnets behov. Pedagogens för-
hållningssätt, ögon - öron kontakt, symbolisk lek i olika roller och med stöd 
av material stimulerade barnet till att assimilera begrepp och språk. Den 
vuxnes handlingar visade vägen för barnet. Den vuxne sökte barnets poten-
tiella utvecklingszon, där ett ögonblickets pedagogik i mötet var avgörande 
för hur komma vidare med att locka barnet till interaktion och utbyte. Ett 
varierat utnyttjande av symboliska gester och handlingar användes för att 
skapa lekmiljö, levandegöra teman där roller prövades. Nu visar sig en för-
ändring, ett nytt aktivitetsmönster framträder vid tolkning av uppföljnings-
materialet. Tre av de underaktiva flickorna i förskolan har efter deltagande i 
lekprocessen blivit mer aktiva två av dessa finns nu i förskoleklass en är 
kvar i förskolemiljö. De två överaktiva flickorna från förskoleklassen har 
tonat ner sitt agerande och fungerar bättre i aktiviteter och samspel med 
andra nu återfinns de i skolmiljö. Tre flickor som tidigare visade underakti-
vit i skolan är nu mer aktiva i skolmiljön. Endast en av flickorna uppfattas 
fortfarande som underaktiv hon finns i förskolemiljö. Den flicka som från 
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början var aktiv i förskolan har behållit sitt positiva aktivitetsmönster. Nio 
av de 10 flickorna fungerar bättre i samspel och aktiviteter efter perioden 
med stödinsatser. De flesta av barnen har bytt skolform och klarat över-
gångar bra.  

När vi ser på fördelning av pojkar i olika aktiviteter blir bilden lite annor-
lunda. Vid uppföljning finns ingen pojke längre kvar i förskolans verk-
samhet. 13 pojkar återfinns i förskoleklass där åtta nu visar upp ett beteen-
de som fungerar i samklang med dagsprogram för verksamheten. En pojke 
är fortfarande överaktiv och två pojkar är underaktiva i den bemärkelsen att 
de behöver vuxens stöd för att klara att delta i planerade aktiviteter och le-
kar med andra barn. I skolan befinner sig nu 14 pojkar och av dessa klarar 
12 bra att följa skolaktiviteter, ta ansvar för uppgifter samt leka och samspe-
la med andra barn. Två av pojkarna i skolan visar på underaktivitet och att 
de behöver fortsatt nära stöd av vuxen för att klara skolans aktiviteter. 
Sammantaget är det 22 av de totalt 27 pojkarna som fungerar tillfredstäl-
lande i den pedagogiska verksamhet de befinner sig (de bilaga 1) 
 

Uppföljning av barnens aktivitet i det pedagogiska rummet 

Figur 8 visar både barnens utgångsposition, utifrån vad de första observa-
tionerna visade och om en förändring skett vad beträffar barnets deltagande 
och aktivitet. Är barnen mer i samklang med vad verksamheten förväntar 
sig av dem och kan barnen ta vara på vad det pedagogiska rummet bjuder? 
Barn 7, en pojke är fortfarande överaktiv och befinner sig i ruta 3. Barn 18, 
en flicka, och pojke 25 och 38 är kvar i ruta 2 vilket motsvarar god egen 
aktivitet. Barn 40, en flicka, och pojkarna 12, 22, 30, 35 är fortsatt underak-
tiva vilket motsvarar ruta 1. Det betyder inte att dessa barn inte har utveck-
lats under den tid de fått stöd utan bilden visar att de fortfarande är i behov 
av vuxenstöd för att klara ett deltagande i aktiviteter. Alla barn kan och har 
klarat att delta i lekprocessen och de har även visat att de tycker att det är en 
positiv upplevelse en aktivitet som de ser fram emot och som de visar in-
tresse för och som de även saknar och önskar skall återkomma. Totalt är det 
31 av de 37 barnen som har förändrat sitt handlings och aktivitetsmönster så 
att de inte längre uppfattas tillhöra ruta 1 eller 3.  

Figur 8 försöker illustrera barnens lite olika positioner i det pedagogiska 
rummet samt hur färdriktningen för barnets deltagande och kompetens för 
samspel och deltagande ser ut Barnen som ligger på gränsen mellan två ru-
tor behöver i allmänhet mer vuxenstöd för att klara ett deltagande. Bilden 
bygger på tolkning av utsagor från intervjuer och svar från frågeunderlag. 
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Utgångsläge     Kvar i samma ruta        Är på väg -  progression  - I balans 
 
Ruta 1. pojkar:  
2,5,6,8,10,12   
16,17,22,23 
24,29,30,31,35 
Ruta 1. flickor: 
9,14,20,33 
34,39,40 
 
 
Ruta 2. pojkar: 
25,38 
Ruta 2. flicka: 
18 
 

 
Ruta 3. pojkar: 
1,3,7,11,13 
15,19,21 
36,37 
Ruta 3. flicka: 
28, 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Illustration av hur olika barnens beteende förändrats då de deltagit i aktivi-
teten lekprocessen.  

 
Figur 8 visar således hur barnen uppfattas använda utrymmet i det pedago-
giska rummet enligt pedagogernas utsagor och mina iakttagelser. Utgångs-
läge till vänster och progression i mitten och till höger i bild. Siffra i paren-
tes anger barn som inte visat förändring dvs. de är kvar i ursprunglig ruta 
för underaktiv, aktiv eller överaktiv. Pilarna visar att barn är på väg att för-
ändra sitt aktivitetsmönster från under- eller överaktiv i ruta 1 respektive 3 
mot ruta 2. Dessa barn har fortsatt behov av vuxenstöd och handlingar för 
att klara att delta i lek men klarar dagsprogram. Några barn har utvecklats 
så att de uppfattas vara i balans = aktiv i sampel, lek och dagsprogram lika 
med ruta 2 (se även figur 9).  
 

 
 
(12) 
(22) 
(30), (35) 
 
(40) 

 
(25), (38) 
 
(18) 

 
(7) 

Ruta 1. 

Ruta 2. 

Ruta 3. 

På väg, bättre Pojkar5, 6, 17, 23, 24 
Flickor 9,14,20,39 

I balans  
Pojkar 1, 2, 8, 
10, 11, 16, 19, 
21, 29, 31 37 
Flickor 33,34  

På väg, bättre Pojkar 3,13,15,36  
Flickor 28, 32 
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Sammanfattning av barnens beteende i aktivitet 
 
Start utgångsläge                               Progression uppföljning/avslut 

 
Barn/nr        ålder  dagsprog./aktivitet  ålder    utredd    dagsprog./handling/aktivitet      

A. 
1  

Pojken på 
golvet 
Nr 35  

3 
 

Deltar parallellt 
stundvis, Under 
aktiv negativa 
kontaktmönster 

4,5 Utredn. 
initierad 
På HAB 

På väg, delar oftast/utbrott redu-
cerat/leker med vuxenstöd/ 
språk- begrepps- förståelse har 
ökat 

2. Flickan i 
hörnet 
Nr 33 

3 
 

Deltar inte alls 
Under aktiv 

4,5 Nej 
 

Aktivt deltagande/i balans/Kan 
leka med andra barn/Trygghet 
att vara med. Kan ta för sig 

3. Flickan med 
kraften 
Nr 28 

6 
 

Deltar stundvis 
Över aktiv negati-
va kontaktmönster 

7 Utredd 
Soc. 

Aktivt deltagande/utbrott redu-
cerat/på väg mot balans, Kan 
leka med andra/accepterar reg-
ler/gränser 

6      

B. 
1 

Pojken utan 
ord 
Nr 7 

2,7 
 

Deltar inte alls 
Över aktiv neg. 
kontaktmönster 

6 Utredn 
initierad 
på HAB 

Aktivt deltagande/reducering av 
utbrott/ på väg mot balans/Kan 
leka med andra med vuxenstöd  

2 Pojken och 
skörheten 
Nr 30 

3 
 

Deltar stundvis 
Under aktiv 

5 Nej Aktivt deltagande/ på väg mot 
balans/ kan leka andra/ Språk - 
begrepp – förståelse har ökat 

3 Flickan som 
gungar  
Nr 20 

6 
 

Deltar fysiskt ej 
kunskapsutbyte 
Underaktiv 

8 Utredd 
HAB 
Tidigare 

Aktivt deltagande/deltar i lekar 
/läser –skriver Språk-begrepps- 
förståelse har ökat 

 

      

C. 
1  

Pojken utan-
för 
Nr 17 

6 
 

Deltar parallellt 
Under aktiv  
negativa kontakt-
mönster 

7 Nej. Aktivt deltagande/på väg mot 
balans/kan lyssna och svara mer 
adekvat/ Leker/språk-begrepp- 
förståelse ökat 

2 Pojken och 
tidningarna 
Nr 37 

7 
 

Deltar delvis 
Över aktiv neg. 
kontaktmönster 

8 Med. 
Utredd 
tidigare 

Aktivt deltagande/i balans/ kan 
leka/vill lära läsa – skriva/ Moti-
vation för skolarbete/har 
ökat/Äter bättre 

3 Pojken och 
utmaningen 
Nr 22 

10  
 

Deltar periodvis 
inte alls 
Under aktiv 

12 
 

Utredd 
tidigare 
Hab/Bup 

Behöver vuxen nära för aktivi-
tet/ ingen förändring Pendlar 
mellan passivitet och enstaka 
aktivitet 

Figur 9. Sammanställning, nio fallbeskrivningar med redovisning av aktivitet, 
kontaktmönster - utgångsläge - progression, deltagande i samspel och aktivitet 

Den vuxnes handlingar visar vägen till möjlig aktivitet för barnet 
Svaren från frågeformulären visar att nya mönster i barnens beteenden 
framträder. Flera av frågeställningarna följer upp barnets handlingar vid tre 
olika tidpunkter, vid start av lekprocessen, efter några veckor (6-7 veckor) 
och efter några månader. Barnens och de vuxnas handlingar förändras över 
tid. Vid start är det den vuxne som introducerar och aktivt försöker få kon-
takt med barnet. Den vuxne skapar förutsättningarna för en leksituation och 
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den vuxnes initiativ  i handling  ”visar vägen”  för barnet (jämför figur 1). 
Interaktionsmönstren och de fysiska förutsättningarna i miljön har föränd-
rats och de flesta pedagoger och barn är på väg mot eller klarar att upprätt-
hålla en dynamisk interaktion. Efter en tid blir det vanligare att barnet tar ett 
mer aktivt initiativ och ansvar för att upprätthålla lek och samspel där ett 
turtagande i dialog och symboliska handlingar byggs upp tillsammans och 
med stöd av vuxen. Barnets ögon- och öronkontakt blir frekventare. Barnet 
tar oftare initiativ till att introducera lekteman och prova roller. En flexibla-
re användning av rösten i anpassning till roller sker. Symboliska handlingar 
i form av gester och barnets förmåga att låta ett föremål, material, få före-
ställa något annat blir vanligare. Föräldrarna visar på liknande sätt en vilja 
och ett intresse att gå barnet till mötes för att skapa leksituationer och sti-
mulera lekprocess. 
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Del 6. Diskussion 
 
 
Ljus och mörker formar våra liv  
mellan gott och ont är det ständigt kiv, 
vad gagnar mig, vad gagnar dig, vad gagnar oss 
allt som uttalas avväpnar vi behöver inte slåss 
Övertoner, undertoner färgar och får oss ur balans 
Tilliten, ärligheten och medmänskligheten ger oss en chans 

 
 

Individens samspel med miljö, två oskiljaktiga komponenter 

Med stöd av aktivitets- eller som den också kallas verksamhetsteori har jag i 
avhandlingen haft för avsikt att belysa olika förutsättningar för lärande och 
utbildningssituationer. Teorier om lärande å ena sidan och praktisk tillämp-
ning å andra sidan skulle mötas och fogas samman till en slags komposi-
tion. Denna komposition skulle med tiden komma att beskriva ett utveck-
lingsarbete över tid med många berörda inblandade. Att fläta samman hur 
helheter och delar relaterat till varandra har inte varit lätt. Avhandlingen 
blev en rekonstruktion som beskrivit hur arbetet lagts upp för att komma till 
rätta med pedagogiska utmaningar. I inledningen av avhandlingen togs ett 
övergripande resonemang upp om förutsättningar för (för)skolan att hantera 
uppdrag och att möta alla barns behov i pedagogisk verksamhet. Jag berör-
de den forskning som kan ha relevans för mitt område, det specialpedago-
giska fältet. Ett konkret exempel gavs på möte med ett barn som vistades i 
förskolemiljö, Pojken utanför. I inledningskapitlet gavs en övergripande 
beskrivning av vilka förutsättningar, motiv och mål som fanns för verk-
samheten. De utgångssituationer som togs upp var inte ovanliga. Att barn 
inte är med de andra och inte leker frimodigt och med glädje provar aktivi-
teter förekommer i vilken (för)skola som helst.  

Utifrån resonemang om förutsättningar och behov gick jag vidare och 
skärpte upp syftet för avhandlingen till att utifrån verksamhetsteorin belysa 
utbildningssituationer och: 

 

 - hur motiven för förändring såg ut 
 - hur förändringsarbetet konkretiserades 
 - hur aktiviteterna utkristalliserade sig och konkretiserades 
 - hur verksamhetsteorin och dokumentationen av aktiviteterna flätades  
  samman  
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Verksamhetsteorin har använts för att: a) beskriva en formativ process och 
b) analysera data. Det handlade om att identifiera den potentiella utveck-
lingszonen hos individer som möjliga handlingar och aktiviteter i verksam-
heten. Detta följdes upp och dokumenterades utifrån fyra aktiviteter som 
introducerades: 

 

 - lekprocessarbete med barnen 
 - handledning av pedagoger 
 - utbildning av pedagoger 
 - samtal med föräldrar 

 
 Avhandlingen kom att beskriva ett engagemang för 40 barn i (för)skola i 
behov av stöd. Rent praktiskt gick jag till väga så att jag först inventerade 
för att se på förutsättningar för lärande: Vad bjöd miljön? Vilket material 
och vilket pedagogiskt stöd fanns? Hur såg interaktion mellan pedagoger 
och barn ut? Vad fungerade och var fanns brister? Utifrån detta försökte vi 
förändra förutsättningarna till det bättre och läsa av effekter. Hur kom det 
sig att barns och vuxnas beteenden förändrades? De involverade uppger att 
en positiv utveckling har skett. Vad har påverkat? Är det en positiv inställ-
ning som haft effekt eller var det något i själva pedagogiken som påverkat 
utgången, barnens utveckling? Det är något att i diskussionen försöka reda 
ut. Vad hände med behov, motiv, handlingar och tänkande under processen 
då nya aktiviteter introduceras? Vilka strategier och vilka komponenter kan 
ha påverkat hur arbetsprocessen utvecklade sig? Hur kan man förklara och 
förstå effekter av de specialpedagogiska insatser som genomförts. Vad kan 
vi lära utifrån de erfarenheter som forskningsarbetet genererat? Data samla-
des in under fem år. 40 barn erbjöds möjlighet att få prova att delta i vad vi 
kommit att kalla den specialpedagogiska aktiviteten lekprocessen. 37 barn 
presenterades och följdes upp. Tjugofem arbetslag har deltagit samt föräld-
rar till respektive barn. Ett erfarenhetsutbyte mellan pedagoger, föräldrar 
och mig som forskande specialpedagog verksam på fältet har lagts upp och 
ett antal planerade träffar har genomförts regelbundet. Barnens lek- och 
lärandeprocess har observerats. Reaktioner och reflektioner över barnets 
progression i interaktion och lärande har följts upp i samtal och intervjuer 
med pedagoger och föräldrar. Resultaten visade: 

 
1. Pedagogernas behov 
2. Barnens behov 
3. Föräldrarnas kunskap om processen 
4. Samverkan 
5. Upplevda effekter i (för)skola – och hem, överlappning mellan de två 

miljöerna 
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Resultatet pekade på många områden att diskutera. Sammanställning av 
material bidrog till att kluster bildades. De består av information från flera 
håll som talade för eller klargjorde skeenden, situationer, uppfattningar eller 
sådant som inte kunde förklaras. Allt material kunde inte tas till vara och 
alla trådar inte följas upp. Min egen begränsning att hantera all information 
och att avhandlingen skulle bli för omfattande har gjort att det finns data 
som skulle ha kunnat lyftas fram men ändå inte tagits med. Val har skett 
medvetet och omedvetet. I diskussionen återkopplar jag till de teorier om 
filosofi, kunskapsteori, biologi, etik, metodik och lek som tidigare presente-
rades. Resonemanget tar upp förutsättningar för lärande i allmänhet och 
lärande i förhållande till de arbetslag, barn och föräldrar som studerats när-
mare och beskrivs i avhandlingen i synnerhet.  

Först ser vi på pedagogernas situation 
En pedagogs uppgift är att stödja barnet i en social och intellektuell utveck-
ling. Det innebär att rusta barnet för att klara att möta olika situationer och 
anpassa sitt beteende utifrån vad sammanhanget kräver. Det omfattar också 
att stimulera barnet att lära att lära och att reflektera över hur lärande kan 
ske på olika sätt utifrån vad som är relevant för sammanhanget eller den 
uppgift som skall hanteras. Barnet behöver även lära att reflektera och i 
frågsätta vad de lär sig. Vad är god och mindre god kunskap, vem står för 
kunskapen och vad ligger bakom? Målen för verksamheten tar upp detta. 

En verksamhet blottar pedagogiska brister 
Avhandlingen fokuserar på pedagoger som frågat efter specialpedagogiskt 
stöd då barn inte fungerar som de förväntat sig. Barnen svarar inte på vad 
verksamheten erbjuder. Den pedagogik som tillämpas räcker inte till för att 
fånga upp och stimulera alla barn till aktivt lärande. Hur kom det sig att 
vardagspedagogiken inte räckte till? För att få svar på den frågan behövde 
vi se närmare på: Vilka var förutsättningarna för att bedriva pedagogiskt 
arbete och vad utspelade sig i den pedagogiska vardagen. Intressant blev att 
utifrån ett socialt interaktionistiskt perspektiv se på mötet mellan individ 
och miljö. Observationer av pojkar och flickor gav exempel på situationer 
och behov som fanns. Barn och vuxna interagerade inte på ett sådant sätt att 
de nådde fram till varandra. Barnet eller den vuxne avvaktade eller tog inte 
initiativ på ett sådant sätt att kommunikation fungerade tillfredställande. 
Mötet blev inte ett utbyte av erfarenheter mellan barn och vuxen i linje med 
vad ruta fyra i figur 1 visade (se Del 1). Det räckte inte att se på de två 
komponenterna individen och miljön, en tredje komponent behövde beak-
tas. Leontievs teorier om människans lärande genom aktivitet i ett samman-
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hang kom att locka mig in på användning av aktivitetsteorin. Något år in-
nan jag valde aktivitetsteorin var jag inne på att använda systemteori för att 
se på relationer, roller, individer i mötet med (för)skola. De synliga och 
osynliga regler formar hur man bör fungera och förhålla sig i mötet med det 
system som en pedagogisk verksamhet utgör. Teorin räckte inte ända fram 
för att jag skulle kunna beskriva det jag ville komma åt. Det framstod som 
viktigt att granska och se nära på hur vuxna och barn möttes i aktiviteter i 
(för)skolan. Verksamheten består av och kretsar runt aktiviteter som skall 
stimulera och underlätta barnens lärande. Olika aktivitetsformer bör använ-
das för att nå mål som läroplaner för respektive verksamhet föreskriver. 
Graden av aktivitet hos barnen kunde antas och förväntades variera i mötet 
med vad den pedagogiska miljön erbjöd och påkallade. Hur såg det ut med 
graden av aktivitet och hur var det med kvaliteten på samspelet hos barn 
och vuxna som jag såg närmare på? Var aktiviteterna ändamålsenliga? Det 
blev några av de spår som följts upp. Avhandlingen beskriver vad som 
skedde då specialpedagogiskt stöd sattes in och utformades till skräddar-
sydda aktiviteter, dvs. en medveten intervention initierades. Begrepp från 
teorier om lärande behövdes. 

Aktivitetsteorin bidrar till att obalanser uppdagas 
Genom inledande samtal med föräldrar och pedagoger i (för)skola och ge-
nom att jag gjort egna observationer fick jag insyn i verksamheten. Obser-
vationer och beskrivningar gav oss förståelse för vad som var brister och 
vilka behov som behövde tillgodoses? Utgångspunkt var att vuxna och barn 
skall mötas i olika aktiviteter i pedagogisk verksamhet i (för)skola. Ett möte 
som ställer krav både på barnet och den vuxnes kompetens att förstå och 
hantera olika situationer. Det visade sig rätt snart att det fanns många olika 
behov. Att behov ändrade sig över tid och att bakom ett uttalat behov dolde 
sig kanske ett annat som inte varit lika lätt att se från början. Pedagoger 
upplevde att de inte klarade sin uppgift att svara på barnens behov. I verk-
samhetsteorin talar man om obalanser. Det fanns många obalanser i verk-
samheten, en första inventering pekade mot att pedagogerna inte hade ut-
bildning för att klara sin uppgift. Innan vi ytterligare går in på resonemang 
om pedagogernas behov skall jag lyfta fram de forskningsmetodiska över-
väganden som ligger till grund för hur arbetet lades upp och hur analys och 
resultat har tolkats. Här handlar det om att med vetenskapliga metoder 
granska praktiskt arbete och beakta god vetenskaplig etik. 
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Metod och etik 

Kvaliteten på forskningsarbetet kan granskas genom att se närmare på be-
greppen trovärdighet och tillförlitlighet.181 Är avhandlingen trovärdig? Vi-
sar den det som den syftat till att behandla på ett bra sätt? Tillförlitlighet 
handlar om att se på om avhandlingen bidrar till att ny och värdefull kun-
skap kommit i dagen? Etiken handlar om att här som forskare försöka göra 
rätt saker rätt i förhållande till den uppgift man försöker hantera och de 
förutsättningar som råder och visa hänsyn till de involverades situation. Att 
både fylla funktion att se, samla och upptäcka men också bidra till att de 
som ingått i undersökningsgruppen även i det här arbetet fått sina möjlighe-
ter och behov tillgodosedda. Att sträva efter att skapa förbättringsåtgärder 
som förhoppningsvis gagnar verksamheten. Att se till, vad som skulle kun-
na förändras, ställa frågor till handlingar, på vilket sätt kan just detta i så 
fall eventuellt påverka i positiv riktning? Jag var inte ute efter att experi-
mentera på deltagarnas bekostnad och så att det missgynnade dem. Syftet 
var att synliggöra vad som skulle kunna vara brister i praktiken, vad som 
skulle kunna utgöra bakomliggande orsaker till dessa och därefter arbeta 
fram förslag på nya pedagogiska strategier. Målet, blev visionen att alla 
barn skall vara delaktiga i verksamhetens aktiviteter. Det gav motiv till att 
handlingar behövde förändras för att bli mer ändamålsenliga och nya akti-
viteter skapas. Att de aktiviteter som pedagogerna bör ansvara för bättre 
svarade på barnens behov av ett varierat lärande under trygga omständighe-
ter. En aristotelisk hållning till lärande och förvärvande av lärande ligger 
nära den strävan och etik som jag försökt uppfylla i arbetet. Den hållning 
som arbetet vilat på har inneburit att olika pedagoger, barn och föräldrar 
behövde bemötas med respekt och fingertoppskänsla utifrån vad som kunde 
vara rätt steg vid rätt tidpunkt. Ett komplicerat arbete som för mig som 
forskare krävde att i varje steg överväga, vad kan val och handlande ge för 
konsekvenser i det praktiska arbetet, hur tas förslag emot och vem gagnar 
det i detta läge? Att skapa tid för lek och stötta med material lika för alla 
barn var inte gott nog.  

Datainsamling 
I avhandlingen har jag valt att åskådliggöra möten med nio barn i deras pe-
dagogiska vardag som fallbeskrivningar. I samtalen med pedagoger och 
föräldrar kom även barnens hemmiljö och familj att beröras på olika sätt Att 
jag inte valt att närmare beskriva fler barn beror på att arbetet skulle bli för 

                                              
181 Motsvarande begrepp som används i positivistisk forskning är reliabilitet och validi-
tet.   
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omfattande. Varje rekonstruktion och beskrivning var i sig ett unikt fall som 
bjöd på mångfasetterande beskrivningar och en komplicerad pusselläggning 
för att få fram just det barnets situation, förutsättningar och behov. Beskriv-
ningarna innehåller sekvenser som återger barns och vuxnas aktivitet och 
samspel i olika kontextuella sammanhang och under olika skeden av arbetet 
då i huvudsak lekprocessen varit i fokus för samverkan. Barnen har följts 
upp minst ett år och som längst fem år. De yngsta barnen var under tre år då 
stöd för barnet begärdes, det äldsta barnet i förpuberteten. Pedagogernas 
önskemål om stöd har fått vara vägledande för att starta upp samarbete med 
föräldrarna och göra förfrågan om eventuell medverkan i forskningsarbetet.  

Datainsamlingen tog fem år. Materialet omfattade ytterligare 28 barn 
som ingått i studien. Dessa barn relaterade jag till då jag försökte se på mer 
generella mönster och förändringar över tid. Efter genomläsning av de 30 
intervjuer som pedagogerna medverkat i och sammanställningar av de frå-
geformulär som besvarats i anslutning till varje barn var det vissa mönster 
som började framträda. Dessa mönster består av ny kunskap som kommit i 
dagen genom analys av förutsättningar, behov och beteenden i mötet mel-
lan individ och miljö och i relation till hur olika aktiviteter utformades. Det 
handlade om det gensvar föräldrar, pedagoger, arbetslag och barnen visa-
de på de insatser som gjorts, vilket jag uppfattat som gott men var överras-
kade stort. Det var tre år mellan inspelning, och utskrift av föräldrainter-
vjuerna. Jag formulerade en intervjuguide därefter var intervjuaren fri att 
hantera dialogen över dessa frågor med förälder. Banden lyssnade jag på 
när det var dags att sammanställa fallbeskrivningarna.  

Dokumentation av arbetet har skett kontinuerligt. Olika tekniker har an-
vänts och alla involverade har haft insyn i vad som pågått och tillfälle att 
kommentera och bidra med synpunkter. Det har varit något som drivit arbe-
tet framåt och gett näring till vidare arbete. Vi kan här tala om att triangule-
ring har använts både för att samla data och analysera data. Observationer, 
intervjuer och samtal, dagböcker, fältnotiser och videoinspelningar har an-
vänts. Innehållet har i materialet sedan analyserats med informanterna. Vik-
tigt har varit att för mig hela tiden fånga upp vad pedagogerna, barnet och 
föräldrarna upplevde. Olika teorier har använts och ligger bakom gransk-
ning av materialet i förhållande till olika aspekter och infallsvinklar och 
utifrån respektive grupps utsagor. Informanternas iakttagelser bearbetades i 
uppföljningssamtal. Jag har försökt se på vad som bekräftade eller motsade 
respektive beskrivningar. I förhållande till de konkreta aktiviteterna med 
barnen gällde det att försöka samla och ta vara på information som fram-
kom om vad barnet upplevt i olika sammanhang och transformera detta till 
gestaltning i lekteman. Temat behövde stödjas med relevant material för att 
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försöka skapa underlag och inspiration till lekhandlingar för barnet. Här 
blev det en procedur som upprepade sig gång på gång att samla, analysera 
och tolka information för att på nytt omsätta kunskapen som framkom i nya 
handlingar.  

En inre validitet kan bedömas genom att jag som forskare beskriver min 
egen tolkning av verkligheten men mot bakgrund av vad andra informanter 
har sagt. Den verklighet som beskrivs skall ses som den verklighet de upp-
levt. Som forskare har jag återgett citat och presenterat ursprungliga och 
flerfaldiga beskrivningar där uppfattningar framgår. Citat och utsagor pre-
senterades i ett kontextuellt sammanhang som klargjorde hur innehållet i 
utsagor hängde ihop och gav en möjlighet till tolkning av vad som skett, så 
kallade täta beskrivningar har lagts in. Som etnograf har jag för att klara 
detta vistats bland deltagarna, under lång tid samlat data och haft möjlighet 
till kontinuerlig analys och jämförelse. Jag har sett på hur begreppen i teo-
rin överensstämmer med det materialet och hur väl analys och jämförelser 
mellan deltagarnas utsagor och verkligheten kunnat göras. Intervjuer har 
återgetts med informanternas ordval. Deltagande observationer har gjorts i 
den naturliga miljön. Under alla faser av arbetet har jag kontinuerligt ifrå-
gasatt och omvärderat det som framkommit. Med handledare och forsk-
ningskollegor har jag fört samtal över arbetets fortskridande och tolkning av 
material. I avhandlingen lämnar jag ut samtal och dialoger där resonemang 
kan följas och tolkas av en läsare.  

När det gäller trovärdighet och tillförlitlighet kan vi inte upprepa samma 
studie. Möjligen göra någon liknande. Jag har försökt se på och förklara 
olika sammanhang, mitt utgångsläge, hur arbetet lagts upp, varför jag sett 
på dessa pedagogers arbete och valt att följa de barn som avhandlingen be-
skriver. Jag har som ovan nämnts använt flera metoder för att samla data 
och beskriva hur jag steg för steg arbetat för att komma igenom insamling, 
bearbetning och analys. Jag har analyserat barnets beteende 182 för att se på 
vad som varit behov i förhållande till förutsättning och på hur förändring av 
betingelser bidragit till att förändra beteenden. Vilka samspelsfaktorer kan 
ha verkat i olika skeenden av förloppet då lekprocessen introducerades och 
genomfördes? Jag har tagit vara på de olika informanternas intryck och 
upplevelser.  

En extern validitet handlar om hur mitt resultat kan komma andra till 
godo. Kan mitt material omsättas till nytta för andra? Kan det ses som gene-

                                              
182 Barnens reaktionsmönster har studerats medvetet i samband med att barnet fått leka 
med olika föremål och att handlingar och aktiviteter erbjuds för att stimulera barnet till 
lek eller annan interaktion. När det skett har vi försökt att följa upp och sett på samband 
mellan situation, beteende och individs livsmiljö.     
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raliserbart? Nio rektorsområden finns representerade i materialet. Alla har 
de frågat efter specialpedagogiskt stöd för att klara vardagsarbetet och un-
dervisningssituationen. Problematiken runt barn som inte fungerar som vi 
förväntat oss och pedagogiska brister och utmaningar att hantera detta finns 
alltid. Kommunikation är en central utmaning i didaktiska sammanhang och 
i ständig förändring. Det pågår ett spel, en växelverkan mellan behov och 
att tillfredställa behov. Efterfrågan på dialog över vad som behöver justeras 
är nödvändig så länge det finns pedagogisk verksamhet och barn är olika 
och lär olika. Datamaterialet innehåller inget som är unikt vad beträffar vil-
ka förutsättningar och behov som förelåg. Hur initiering av nya aktiviteter 
gjordes, togs emot och hanterades är avhandlingens specifika innehåll. Det-
ta var svårt att beskriva då motiv och behov skiftade allt eftersom arbetet 
fortlöpte och nya upptäckter kunde skönjas som kanske gjorde att ompriori-
teringar behövde göras och förklaras. Det medförde en ständig avvägning 
av hur man kan hantera processen och produkten. När det handlar om pro-
dukten fanns det föräldrar som uttryckte att forskningsmaterialet fick an-
vändas mer öppet och filmer visas för fler i pedagogiska sammanhang. När 
det gäller att hantera och följa upp processen kan jag ge ett exempel utifrån 
föräldrarnas beskrivningar. Några föräldrar sade om intervjuerna att frågor-
na inledningsvis varit svåra att svara på. Det framgår när jag lyssnar av dia-
logen men där sker en förändring under samtalet, allt eftersom samtalet löp-
te lossnade det. Föräldrarna gav kommentarer och utförligare beskrivningar 
med exempel på hur barnet lekt eller hanterat olika situationer. De kunde ge 
beskrivningar av den förändringsprocess som barnet visade. Det fanns för-
äldrar som upptäckte att uppföljningssamtalen gav dem chans till reflektion 
och perspektiv på vad som skett under och i anslutning till den period då 
barnet deltagit i lekprocessen. Några föräldrar uppgav att de satt sig ner och 
tittat på videofilmerna för att återblicka och förbereda sig inför för uppfölj-
ningssamtalen. Det framstod för dem att för barnen var lekprocessen något 
de tagit på stort allvar. Jag skulle vilja tillägga att pedagoger och föräldrar 
tagit lekprocessen och samverkan på stort allvar. 

 

Resultatet visar: 

Pedagogernas behov 
Klart var att något måste göras för att rusta pedagogerna för sin uppgift att 
möta alla barn och barn med uttalat behov av särskilt stöd. Pedagogerna 
behövde stöttas för att orka med arbetet med barnen som påvisade behov av 
ett mer personligt omhändertagande. Det gällde att komma på någon slags 
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logisk ordning för att försöka vända ogynnsamma förutsättningar till gynn-
samma. Fler nya pedagogiska strategier prövades och strukturer lades upp 
för hur ett regelbundet samarbete kunde utformas. Tillsammans med peda-
gogerna skapades ett underlag för uppföljning och ett målrelaterat arbete. 
Ett förändringsarbete var nödvändigt utifrån vad faktisk situation påkalla-
de. Det gav motiv till att resonera om att försöka förändra handlingar och 
aktiviteter så att de bättre svarar mot behov i verksamheten. Dialoger fördes 
över vad vi såg och vad som behövde förbättras.  

Pedagogerna var i behov av utbildning om interaktion, kommunikation 
och lek, hur gör man observationer och dokumenterar. Att de fått den kom-
petensen grundlade nästa steg att ta upp frågan om ett mer riktat stöd för att 
hantera deras dilemman i vardagsarbetet. Till att börja med uttrycktes från 
pedagogernas sida att man behövde stöd för att hantera barnens behov. De 
identifierade barn som inte var involverade och deltagande i den dagliga 
verksamhetens aktiviteter. Pedagogerna hade svårigheter att variera och se 
kan vi förändra eller organisera arbetet annorlunda för att underlätta för bar-
nets anpassning och lärande. Vuxna saknade strategier och varianter för hur 
man kunde handla och möta barn som inte följde eller anammade gängse 
beteendemönster i mötet med aktiviteter i verksamheten. Vid en första in-
ventering såg det ut som att pedagogerna i arbetslaget använde strategin att 
de turades om att ta ansvar för barnet och ta kontakt med barnet. Längre 
stunder med samvaro på tu man hand var inte vanligt. Barnets beteende 
som provokationer, aggressioner, avskärmning eller gråt besvarades ofta 
med att en pedagog tog kroppskontakt, att barnet togs upp i famnen, lyftes 
åt sidan eller att den vuxne försökte locka barnet till deltagande i aktivitet. 
Det kan vi se i observationen av ”Flickan i hörnet” och ”Pojken utan ord”. 
Verbal kommunikation, att med ord försöka nå barnet eller bryta negativa 
beteenden ledde inte till förändring, vilket vi kan se i observationen ”Flick-
an med kraften” och ”Pojken med tidningarna”. Barnet svarade inte på des-
sa försök. Någon ökad motivation till deltagande i aktiviteter kunde inte 
iakttas hos barnet. Det såg ut som att barnet blockerade kommunikation 
eller saknade strategier att svara på inviter. Barnet visade inte upp varianter 
för handlande att möta vuxna och barn. Det svarade inte på att delta i de 
aktiviteter verksamheten erbjöd. Pedagogerna och barnen visade parallellt 
på brister i hur de skulle hantera den praktiska situationen vilket vi t.ex. kan 
se i observationen av ”Pojken utanför” och ”Flickan som gungar på stolen” 
och ”Flickan med kraften”. Det framgår även av pedagogernas egna kom-
mentarer hur svårt de upplevde arbetet vara. Pedagogerna var i behov av 
stöd för att prova och utveckla nya handlingsstrategier.  



 239 

Barnens behov klargörs 
Tidigt i arbetet framkom att barnens kommunikativa förmåga ofta var brist-
fällig och svagt utvecklad. Det tog sig uttryck i att barnet hade svårt att ver-
balt spontant svara på resonemang och uppslag som kom upp i samspel med 
andra. Det kan vi se i observationen ”Pojken och skörheten” och ”Pojken 
utan ord” och ”Flickan i hörnet”. Vi kan anta att bristerna bidrog till att bar-
nen kom att hamna i ett socialt och kunskapsmässigt utanförskap. Resone-
mang fördes mellan oss vuxna över att vi allt för tidigt och i för hög grad 
förlitar oss på att barnen klarar att tolka verbal information. När vi gör det 
bäddar vi för att barnet lämnas utanför utbyte och kunskapsinhämtande.  

Lekprocessen en skräddarsydd aktivitet 
Lekprocessen blev den aktivitet som vi valde att pröva för att stärka barnet, 
ett konkret steg i riktning för att nå fram och stödja barnets lek, lärande och 
sociala utveckling. Målet var att barnet skulle klara att delta i verksamhe-
tens aktiviteter. Utifrån min kunskap om lek och lekens betydelse för läran-
de och utifrån inventeringen av barnen i undersökningsgruppen framkom 
brister i förmåga att leka och samspela. Det låg nära till hands att starta en 
process där leken fick vara den dominerande aktiviteten. Om vi håller för 
troligt att leken är den aktivitet som kan stärka barnets lärande och skall 
vara den dominerande aktiviteten bör förutsättningar skapas så att barnen 
kunde bli delaktiga och inte som nu stängas ute. Miljön tillhandahöll inte 
som det såg ut tillräckligt goda förutsättningar för att få igång barnens lä-
rande genom lek. ”Role playing”, är en grundläggande aktivitet som under-
bygger barnets förmåga att lära och reflektera över lärande och leder till att 
barnet senare kan klara ”Activity of formal learning” och dra nytta av sina 
kunskaper och upptäckten av sina tillgångar i förhållande till lärande, vad 
Elkonin kallar ”Distinguishing”. Vår uppgift blev att försöka stimulera bar-
nen till delaktighet i interaktion och lek i första hand. Min tidigare erfaren-
het av att ha forskat om barns lek och hur man kunde arbeta med att göra 
observationer och analysera dem var en bas, förutsättning för att klara att ge 
sig i kast med uppgiften. 

Leontiev lyfte i sina teorier fram nödvändigheten att se på de aktiviteter, 
handlingar som individ i en miljö utför i relation till mål för verksamheten. 
(För)skolans mål omfattar att rusta barnet väl för lärande och förmåga till 
egen reflektion över lärande och att kunna ifrågasätta. Barnen kan därmed 
bygga upp kompetens att hantera uppgifter och problem på ett varierat och 
för sammanhanget relevant sätt. Att kunna leka är en viktig förmåga. Lek-
förmåga ligger till grund för utbyte och samspel med andra. Leken är en 
aktivitet som för barnen från att vara styrda av tingen till att bli kapabla att 
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styra sig själva, att följa egna önskemål och tanketrådar som kan formuleras 
och kanske realiseras i handlingar, enligt Vygotsky. Att förvärva konsten att 
leka sker genom interaktion och samspel med vuxen. En lekprocess startar 
när barnet är helt litet och tar sig sedan lite olika uttryck och övergår i nya 
former av lek och spel men finns med hela livet. Rolleken är öppen och av-
sikter uttalas, reglerna är inte alltid helt klara och de kan ändras vart efter 
leken utspelar sig. I spel är reglerna tydliga och avsikter och motiv kan vara 
svåra att avslöja. Livet är en lek och ett spel. Att leka rustar barnet för att 
klara livet. Att hantera olika situationer och möten med olika människor i 
olika roller. Att kunna leka förutsätter att barnet förfogar över en repertoar 
av upplevelser och har tillgång till sina egna tankar samt har förvärvat ett 
språk så att tankekedjor och innehållsliga budskap kan uttryckas i ord och 
tex. symboliska gester.  

I mina tidigare studier av barns lek framkom att barnen förfogade över 
minst åtta symboliska uttrycksformer som bidrog till variation och frihet för 
barnet att hantera teman och framställa innehåll. Samtliga barnen i under-
sökningsgruppen visade brister i förmåga att laborera symboliskt med ord, 
handlingar och användning av material. De klarade inte heller att ta på sig 
en roll, eller en roll som accepterades av andra barn när lekprocessen starta-
de. Barnen visade svagt intresse för andra barns lekar överhuvudtaget. De 
klarade inte att med material bygga upp symboliska miljöer eller att själva 
ta upp teman som kunde utgöra inspiration för lek. Intressant var att om den 
vuxne skapade en miljö, eller byggde ett hus visade barnet intresse att låna 
huset av den vuxne. Första steget i den riktningen var att den vuxne genom 
ett upprepande och milt påträngande lyckades fånga barnets intresse. Vik-
tigt var att få tillstånd ögonkontakt och öronkontakt. Det visade sig att bar-
nen inte hade en öppen kanal för kommunikation. Det var alltså avgörande 
för vidare arbete att försöka få denna kontakt med barnen. Mitt närmande 
till ”Flickan i hörnet” visar detta. Här var jag som vuxen tvungen att gå ner 
på barnets ögonnivå eller under barnets nivå och låta henne se på mig under 
några timmar då jag undvek ögonkontakt för att trygga barnet att få upp-
täcka mig. Så när jag såg på henne var det i ett möte över en lekhandling. 
Jag lekte att jag var henne. Ibland var det kroppskontakt som ledde till att 
fånga barnets uppmärksamhet för ett ögonblick som kan ses i observationen 
av ”Pojken på golvet”. Här lägger jag min hand på hans hand och leker, gör 
samma enformiga rörelse som han utför med bilen på golvet men jag sätter 
ord på leken. Barnet ser mot mig och följer min rörelse med handen på hans 
hand då vi tillsammans skjuter bilen i en enkel lek. När barnet såg på eller 
började rikta sin uppmärksamhet mot vuxens aktivitet var det viktigt att den 
vuxne genom sina handlingar visade vägen. Genom att inspirera barnet med 
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sitt skapande var det möjligt att få och förmå barnet börja imitera handling-
ar, att t.ex. bygga hus. Den vuxne använde material symboliskt och gestal-
tade med gester vad som skulle utspela sig. Medvetet försökte den vuxne 
variera sitt symboliska handlande och användande av föremål under lekpro-
cessen Den vuxne satte ord på sitt handlande och funktioner och begrepp 
klargjordes. Den vuxne tog på sig en roll och ansvar för att föra dialog över 
teman. Barnen imiterade, de assimilerade och anpassade nytt till gamla fö-
reställningar, i enlighet med Piagets teorier. Barnet förvärvade successivt en 
förmåga till turtagande och visade upp en beredvillighet att försöka bidra 
till utformning av lek och att hålla leken vid liv. Barnets förmåga att leka 
utvecklades. Det blev efterhand vanligare att ett barn tog på sig flera roller. 
Vanligt var att barnet visade aggression och kraftfullhet i sin första roll, 
men med tiden tonades detta ner och omvårdande och en mjukare framto-
ning visade sig hos ”Flickan med kraften” och ”Pojken utan ord”. En varia-
tionsrikare användning av roller, gester, ord, material, tema och miljö ut-
vecklades hos barnen. Detta framgår av uppföljning av ”Pojken utan ord”. 
Ett upprepande av lekteman var vanligt förekommande vid start. Efter del-
tagande i lekprocessen tog barnen egna och fler initiativ till att föra in nya 
teman i lekar som I leken kunde barnet så småningom skapa variationer på 
hur det kunde hantera uppslag och roller.    

Tillit är ett grundläggande behov som enligt Eriksson måste fyllas innan 
människan kan våga ta in något nytt. Många av barnen vi sett närmare på 
reagerar på nya kontakter och främmande människor eller situationer med 
misstro. Krav på deltagande i de aktiviteter som erbjöds i (för)skolan var 
inte hanterbart. Här kan vi återkoppla till ”Pojken med tidningarna”. Han 
var inte klar över vad som förväntades av honom som skolpojke och inte 
heller klar över vad aktiviteter som att träna läsa och skriva skulle kunna 
fylla för funktion. Barnen visar att de upplevde situationen övermäktig. De 
blev arga, ledsna eller skärmade av kontakten med omgivningen. Barnen i 
undersökningen hade behov av att förvärva en känsla av tillit och trygghet, 
enligt Erikson grundläggande för vidare utveckling enligt epigenesen. Bar-
nen visade att de inte hade kraft att våga ta in och smaka av vad den peda-
gogiska miljön kunde erbjuda. Konkret kunde det visa sig på olika sätt 
”Pojken med tidningarna” kände inte hunger, han ville inte äta. Vi antog att 
en nära relation till en person behövde byggas upp för alla barn. Vanligt var 
det att alla pedagoger eller hela arbetslaget delade på ansvar för barnen i 
förskolan, även om en pedagog ofta utsågs till att ha ansvar för några av 
barnen och sköta inskolningen och kontakter med barnets föräldrar i första 
hand. För barnen i undersökningsgruppen räckte inte den vanliga omsorgen 
till. Barnen behövde få vara med och bygga upp relationen till en person 
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under en längre tid och smaka av miljön, rum, för rum. Lek och utbyte mås-
te ske på ett konkret och påtagligt sätt där barnets referenser togs tillvara 
och fick utgöra tema för lek och samvaro. Det räckte inte med att den vuxne 
fanns i barnets närhet eller stundvis följde upp barnets initiativ eller dialog. 
Funderingar över dessa barns reaktioner på nytt och okänt skulle kunna lik-
nas vid en slags överkänslighet mot nya intryck.  

Att bygga upp tillit är en nödvändig och omständlig procedur som är 
grundläggande hos alla barn men som måste hanteras med varsamhet och 
struktur. Vi kunde se att om de får möjlighet till den utvidgade omsorgen 
kunde barnen successivt klara en anpassning till den nya miljön och att 
möta fler vuxna och andra barn. Att i lugn och ro bygga upp relationen till 
en vuxen och känna trygghet i ett litet rum och bekanta sig med material har 
varit viktigt. Barnen visade att de gärna ville gå till rummet och lekstunden. 
En regelbunden återkommande aktivitet tillsammans med en vuxen gav 
barnet en chans att bygga upp en känslan av trygghet. Barnet kunde frigöra 
resurser för lärande. Damasio talar om hur markörer lagras in i hjärnan lä-
randesystem. Utifrån möten med omgivningen och tolkning av dessa upp-
levelser färgas markörerna. Markörer skapas genom att barnet tolkar upple-
velser som kan ha upplevts som positiva, negativa eller neutrala i någon 
bemärkelse. Dessa markörer kan vidare reducera eller förstärka barnets 
förmåga att tillägna sig kunskap och att variera och hantera olika utmaning-
ar. Yttre upplevelse och inre reaktion förmedlat genom kroppens sensibla 
signalsystem ackompanjerar varandra och tolkning av känslor spelar en 
central roll. Som jag ser det behöver barnen stöd i att identifiera och 
benämna känslor för att kunna distansera sig och ha chans att reflektera 
över en upplevelse och kanske kunna förstå vad som pågår i dem och runt 
dem. En vuxen nära både förstärka i positiv eller negativ riktning och det är 
viktigt att den vuxne är medveten om sina reaktioner och om hur dessa kan 
bidra till att barnet i sin tur tolkar upplevelse eller sammanhang. Observa-
tionerna visar att barnen vid start gav uttryck för starka känsloupplevelser. 
Situationer och utmaningar i form av aktiviteter har ibland blivit barnet 
övermäktigt och lett barnets agerande i negativ riktning. En upplevelse av 
en situation leder alltid till att kroppens signalsystem reagerar, vi är biolo-
giska varelser. En upplevelse, behaglig eller obehaglig, kan bidra till att 
stärka eller försvaga lagring av ny kunskap. Kroppens reaktioner strävar 
efter att upprätthålla, skapa balans eller reducera obalans. Primära känslor 
och intryck möter lagrade sekundära känslor. Inre bilder utgörs av minnen, 
föreställningar färgade av tolkning av tidigare upplevelser. Interaktion och 
stöd från andra kan stärka barnet i hantering av primära och sekun-
dära känslor och komma förbi låsningar. Lekprocessen, de strukturer 
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som aktiviteten vilade på och pedagogens förhållningssätt att följa upp bar-
nets försök till att imitera och skapa lekprocess, hjälpte barnet. Barnet kla-
rade successivt att hantera allt det nya i miljön. Vi kan anta att lekprocessen 
neutraliserade upplevelser för barnet. Utbrott och negativa provokationer 
reducerades och barnen började anamma ett annat sätt att hantera utma-
ningar. Det visade sig först genom att barnet ökade sin ögon- och öronkon-
takt mot omgivningen. Det gick att se att barnet intog en observerande och 
avvaktande hållning i stället för som vanligt var innan att blixtsnabbt reage-
ra t.ex. med gråt som ”Flickan i hörnet” eller med att stänga av som ”Poj-
ken som utmanar”. Efter en tid blev barnets agerande variationsrikare. De 
hanterade uppslag, situationer och klarade en överlappning av aktiviteter 
smidigare än vad som varit fallet vid start. Förälder till ”Pojken utanför” 
redogör för detta förändrade beteende. Barnen föreföll klara att bättre sorte-
ra intryck och reagera relevant och konstruktivt på olika situationer. De vi-
sade prov på att vara rustade för lek med andra. Barnen öppnade upp för att 
ta till sig uppslag och idéer för lek och aktiviteter. I leken klarade de att ut-
veckla teman och att upprätthålla den imaginära förställningen av att vara i 
roller och ta ansvar för händelseförlopp. Med symboliska handlingar och 
genom att utnyttja material för att göra metaforer skapade ”Flickan som 
gungar” en lek om skolan i leken tillsammans med mig. Hon visade ett an-
nat beteende i klassrumssituationen i de inledande observationerna. Tidiga-
re följde hon de andra barnens handlande men tanken var inte klar över vad 
som avhandlades. Senare när hon deltagit i lekprocessen under ett år klara-
de hon att följa dialog i klassen om olika frågor. Nu var hon var delaktig 
och kunde föra ett relevant resonemang. Hon hade förmåga att tolka och 
förstå. Hon visade också att hon erhållit en social kompetens. Hon behärs-
kade turtagande och spelregler i lek med sina klasskamrater på raster. Bar-
nens upplevelse av lek och deltagande i aktivitet övergick till att bli en posi-
tiv erfarenhet. Något som de kunde utveckla och utnyttja i nya sammanhang 
i den pedagogiska miljön. Barnen blev någon att räkna med både i egna och 
andras ögon. Det visade sig även i samvaro med familj och vänner, något 
som framkommer i samtal med flera av föräldrarna. 

Pedagogernas behov tillgodoses 
Pedagogerna behövde i lugn och ro få lära känna barnet, utforska barnets 
ordförråd och användning av begrepp. Det vittnar samtal med pedagogerna 
om. De behövde få tid att upptäcka hur de skulle möta barnet. De behövde 
komma underfund om hur de kunde göra för att laborera med symboliska 
handlingar. Det var viktigt att få lära sig läsa av barnets reaktioner och för-
söka finna vägar för att svara på barnets signaler och försök till lek. De be-
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hövde arbetslagets stöd för uppgiften att följa ett barn i lekprocessen. När 
barnet visade positiva handlingar bekräftades deras insatser som värdefulla 
och väl använd tid. Arbetslaget stöttade vidare arbete.   

Pedagogerna behövde tid för handledningssamtal. Pedagogerna behövde 
handledning för att hantera sitt uppdrag att möta barnen. Var tredje vecka 
träffades pedagoger och jag under ca 1-1 ½ timme. För att skapa engage-
mang behövde de involverade kunna komma till tals och viktigt var att de 
kunde känna möjlighet att påverka vad som skedde för att bidra med syn-
punkter för att ”korrigera kursen” på de insatser som gjordes. Att läsa av 
eventuell förändring var viktigt. Arbetslagen och föräldrar till barnen har 
varit med i uppläggning och genomförande. Frågor har ställts till alla om 
vad de sett, hört och upptäckt under arbetets gång. De samlade iakttagelser 
och skrev ner dessa inför samtalen med specialpedagogen. Under samtalen 
fick dessa iakttagelser utgöra grund för analys och visa hur nästa steg skulle 
kunna se ut, vad som behövde fokuseras och hur samspelet och leken kunde 
stimuleras vidare. 

Lekmaterial för att stimulera lek behövde skaffas. Hälften av arbetslagen 
behövde köpa eller låna material för att kunna komma igång med lekpro-
cessen. Ändamålsenligare material behövde tillföras. Små möbler, djurfigu-
rer och föremål i miniatyrformat som kunde stimulera leken runt olika te-
man saknades. Klossar och bilar var det material som ofta redan fanns. Det 
saknades små figurer som barnen kunde hålla i handen för att stärka sig 
själva i gestaltande av roller, ett subjekt som kunde stärka barnets tanketråd 
och upprätthålla leken vilket vi tidigare konstaterat visat sig vara viktigt för 
barnet. Handlingar symboliserade skeenden och materialet understödde me-
taforer och gav barnet en chans till påminnelse om vilken roll som valts i 
leken och vilket tema som skulle behandlas. 

Pedagogernas beteende förändras 
Vilka pedagoger vill vara med och vad motiverade dem i ett inledningsske-
de? Några pedagoger antar utmaningen att gå in i lekprocess, andra blir ut-
sedda av arbetslaget som ser dem som kompetenta att möta barnets behov. 
Att bli utsedd av andra och få förtroendet för uppgiften att följa barnet har 
sporrat några pedagoger. Viktigt har varit att arbetslaget stöttat oavsett vem 
som tagit på sig uppgiften att gå in i lekprocessen. Det fanns arbetslag som 
ställde sig avvaktande eller ifrågasatte vad det hela handlade om. Det finns 
även arbetslag som tog lång tid på sig för att bestämma vem som skulle 
möta barnet och det fanns arbetslag som överlät uppgiften till mig som spe-
cialpedagog. Det viktiga har nog varit att vi varit lyhörda för vad som pas-
sade arbetslaget och barnet. Att vi inte låst oss vid ett alternativ. När lek-
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processen kommit igång visade det sig snart ge resultat. Barnets beteende 
förändrades i positiv riktning. Då övergick tveksamheten eller eventuellt 
ifrågasättande till att arbetslagen i stället började uttalat stödja den som tagit 
på sig ansvaret. Jag tror inte att arbetet vunnit på att någon fått uppgiften 
mot sin övertygelse. En öppen hållning vid start till vem som skulle vara 
närmast barnet där flera alternativa lösningar fanns med bäddade i stället för 
att nyfikenhet och ett lite distanserat intresse övergick till en acceptans av 
aktiviteten.  

Barnets behov tillgodoses 
Barnen svarade på kommunikation där lekinnehåll tydligt understöddes 
med gester och handlingar som medvetet förstärkte det verbala budskap 
som temat i leken vilat på. Förmågan att tolka verbalt och icke verbalt språk 
behövde stärkas hos barnen i gruppen och detta kunde göras genom att de 
vuxna visade vägen och ackompanjerade tal med symboliska handlingar, 
ibland ljudeffekter och använde olika material som fick understödja lek-
handlingar. Det gav barnen en chans att tolka innehåll och avsikter i bud-
skap. När pedagogerna blev mer medvetna om att kommunikativa brister 
fanns hos barnet, förändrade de kommunikationen till att bli tydligare. De 
ansträngde sig mer för att avläsa barnets reaktioner. Viktigt var att minsta 
försök från barnets sida att svara eller ta initiativ till kommunikation och lek 
skulle besvaras på ett eller annat sätt. Vi kan här koppla till Sterns resone-
mang om korsmodalitet. En gest kan besvaras med en gest, eller annan 
handling, en nick, ett ja, ett leende kanske ögonkontakt beroende av vad 
som passar. Besvarandet är det viktiga. Vi sköter den här kommunikationen 
ofta utan att lägga märke till att det sker. För den som har en god kommuni-
kationsförmåga sker det automatiskt. Vi tänker inte på det. I interaktion 
med barnen i undersökningen visade det sig att det språkliga utbytet var 
sparsamt förekommande vid start. Förmågan utvecklades och barnen blev 
aktivare i sina försök att med stöd av handlingar besvara dialog och inviter 
till samspel. Den vuxne visade vägen i leken och genom sina lekhandlingar. 
Ett dynamiskt samspel kunde byggas upp och utvecklas där båda parter var 
involverade och gav och tog i så som Winnicott beskrivit det. En slags dy-
namisk balans - jämvikt kunde skapas. Buber skriver om den äkta dialogen 
där utbyte sker genom att de båda samspelande lyssnar aktivt och försöker 
sätta sig in i den andres beskrivande och svara på detta uppmärksammat. 
Olofsson ger utifrån sin forskning beskrivningar på barns lek och konkreta 
exempel på hur vuxens bemötande av barnet kan ske i den pedagogiska 
miljön. Dessa komponenter är viktiga att beakta för att försöka få till stånd 
en medveten god interaktion under lekprocessen. sätt. Barnet fick därige-
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nom tillfällen att imitera och bygga upp en repertoar av symboliska hand-
lingar och stöd i att pröva ut hur olika föremål kan symboliskt föreställa 
något annat. Barnet får utveckla förståelse för språk och specifika begrepp 
under samspelet.  

Barnens beteende förändras 
Den vuxnes handlingar visade vägen. Det tog några veckor innan ett nytt 
beteendemönster kunde skönjas hos barnet. De första tecknen på förändrat 
mönster i handlingar kom efter tre-sex veckor. Då sammanställdes informa-
tion eftersom det var då de första uppföljningssamtalen gjordes med respek-
tive arbetslag. Tidigast var förändringen i barnets användning av handlingar 
– verbal, språklig variation och uttrycksförmåga tog längre tid att utveckla. 
Det visade sig först efter tre till sex månader. Handledningstillfällena spika-
des för hela terminen och låg schemalagda. Uppföljning skedde då barnet 
deltagit i lekprocessen tre, sex, nio veckor osv. I samtalen utgick vi från 
pedagogernas och mina noteringar och iakttagelser. Föräldrarnas iakttagel-
ser togs tillvara även om de inte alltid fanns närvarande vid handlednings-
tillfällena. Dialogen handlade om vad som skett under föregående period. 
Efter att barnet deltagit en termin gjordes en uppföljning med tillbakablick 
på hela terminens arbete. Vi såg tillsammans på barnets deltagande i aktivi-
teter, om vi uppfattat förändring. Vi gjorde denna avstämning både vad be-
träffar deltagandet i lekprocessen och i relation till den barngrupp eller 
klass som barnet tillhörde. Nya mål beskrevs utifrån behov.  

Barnet behövde genom lek få träna att interagera. Det behövde en nära 
uppbackning av vuxen för att upptäcka, utveckla och skapa sig förståelse 
för hur man kunde utnyttja språket konkret och symboliskt. De behövde 
stöd i att pröva tankelek för agerande där olika valmöjligheter fanns. Barn 
visade mer eller mindre aggression eller provocerande kommunikation från 
start. De hade även svårigheter att hantera interaktion och att svara på eller 
ta emot inbjudan till deltagande i dialoger eller lek med andra barn och vux-
na. Det föreföll som att dessa barn saknade kompetens att variera och ut-
trycka sig, att besvara och hantera olika situationer. En obalans kunde skön-
jas mellan barnets aktivitet och hantering av situationer och de möjligheter 
som det pedagogiska rummet erbjöd. Observationerna visade barn som 
handlade över- eller underaktivt i det pedagogiska rummet. Konsekvensen 
av bristen på kompetens att variera och hantera valmöjligheter ledde till en 
”utanför” position för barnet. Barnet klarade inte att hantera steget till ett 
deltagande i aktiviteter och dagsprogram i (för)skola.     

De överaktiva barnen visade sig ha lättare att förändra sitt beteende än 
underaktiva barn. De överaktiva kom att vid uppföljning visa ett beteende 
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som aktiv i balans i det pedagogiska rummet (jämför figur 7). En pojke sågs 
fortfarande som överaktiv. Övrigas beteende visade att de inte längre till-
hörde gruppen överaktiva. De klarade att lyssna, dela med sig, turas om, 
och att t.ex. ta positiv kontakt eller initiativ till lek eller aktivitet. Negativa 
kontaktmönster och utbrott hade reducerats eller försvunnit. Fem av de un-
deraktiva barnen behövde fortsatt stöd av vuxens handlingar för att komma 
igång och genomföra aktivitet och lek. Deras utbrott och negativa kontakt-
mönster hade dock reducerats eller försvunnit och de fungerade tillsam-
mans med andra barn med stöd av vuxen.  

De överaktiva barnen visade vid start på ett rörelsemönster i rummet. De 
förhöll sig i rörelse ovanför de andra barnen. De pendlade mellan att sitta 
vid de andra på golvet eller vid bord och bänkar och att cirkulera i rummet. 
De underaktiva barnen visade ett annat mönster. De låg ofta under bord, 
bänkar eller höll sig i ett hörn i det pedagogiska rummet. De förhöll sig un-
der eller vid sidan av de andra barnens lekyta. Dessa mönster observeras i 
det pedagogiska rummet tillsammans med andra barn och vuxna då lekpro-
cessen startade. Beteendet och rörelsemönstret förändrades dock över tid 
hos båda grupperna. De överaktiva barnen stillade sig och kom att sitta vid 
bord och bänkar tillsammans med andra vilket ”Pojken med tidningarna” 
och ”Flickan med kraften” visar. De underaktiva barnen lämnade golvet 
och tog plats tillsammans med de andra vid bord och bänkar som observa-
tionerna av ”Pojken på golvet” och ”Flickan i hörnet” visar. Barnens bete-
ende visade på ett förändrat förhållningssätt till miljön. Ett beteende i hand-
lingar som mer liknade barnen i gruppen eller klassen. 

Tid i lekrummet utökades efterhand som barnet visade intresse och uthål-
lighet och en vilja till att förlänga aktiviteten. Barnet klarade längre pass. 
Barnen började kunna identifiera egna känslor och behov och ge uttryck för 
dessa i ord och handlingar. Detta skedde först i lekprocessen och så efter 
några veckor i samvaro med den egna gruppen. Barnet gav uttryck för be-
hov som att vara törstig, kissnödig, trött och hungrig. Att känna sig glad, 
ledsen, arg och ibland mer avancerat att vara nyfiken och besviken. Dama-
sio beskrev hur känslor är med och bidrar till om det blir lagring av kunskap 
eller ej. Barnet behöver känna en slags frihet för att klara att ta in nytt och 
laborera med variationer av hur man kan hantera situationer och utmaning-
ar. Otrevliga känslominnen kan lösas upp om nya upplevelser färgas in som 
har en mer positiv laddning. Upplevelse av behag skapar utrymme för lä-
rande i hjärnan. De primära känslorna hör upplevelsen till. De sekundära 
känslorna har att göra med inre bildskapande och föreställningar. Bergström 
uttrycker det så att barnen har förmåga att utnyttja en vardags- och en sön-
dagskreativitet för lärande. Vardagskreativiteten hör det mer rutinmässiga 
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handlandet till och söndagskreativiteten hör ihop med att lära nytt eller ha 
förmåga att variera sitt handlande på flera sätt. I lekprocessen arbetade vi 
aktivt med att låta barnen lära känna olika känslor och att få ord på dem. Att 
få bekräftelse på att olika minspel signalerade till omgivningen, jag är led-
sen arg eller glad. Både pedagoger och föräldrar har observerat att barnen 
har ökat sin verbala förmåga att sätta ord på känslor i olika sammanhang. 
”Pojken på golvet” lärde sig läsa av och hantera signalen om att behöva gå 
på toaletten. Leken kunde tas upp igen när det hela var avklarat. Det lönade 
sig att svara på signalen för efteråt kunde leken fortsätta. Vuxen stöttade 
och satte ord på vad barnet upplevde. ”Flickan som gungade på stolen”, 
lekte med sina dockor som var ledsna, hungriga, törstiga eller nyfikna. Vi 
plockade in en spegel i leken. Barnet fick laborera framför spegeln och 
”leta fram” hur man kan se ut om man känner sig trött eller kanske glad. 
”Flickan med kraften” kunde med ord beskriva hur det var att behöva vänta, 
hur arg hon var eller hur gärna hon ville ha eller göra något.  

Barnen visade efter en tid större tålamod och förmåga att hålla ihop en 
lek. De klarade att följa ett händelseförlopp och att bearbeta teman med va-
riation, de ökade sin förståelse för språkliga begrepp. Det kunde man höra 
då barnens språkbruk blev variationsrikare och grova uttryck reducerades. 
Barnens handlingar i leken visar på ett ökat ansvarstagande för utformning 
och turtagande. Barnen klarade att i leken sortera, ordna och hålla reda på 
fler lekmaterial efter en tid, de behärskade att hålla en slags yttre tingens 
ordning. Barnen överblickade utvecklingsförloppet och kunde variera sitt 
handlande för att nå ett mål i leken, ett slags inre tingens ordning verkade 
och blev synlig i handlingar men kunde följas i ordbruk och tydligare be-
skrivningar av leken och barnen kunde beskriva sig själva i förhållande till 
andra och innehållet i leken. Leontiev benämner detta tänkande, inre verk-
samhet och den förra i handling synliga, yttre verksamhet. Lekprocessen 
kunde antagligen stärka barnet i förvärvandet av vad Mead kallat ett, I and 
Me perspektiv, att se sig själv i förhållande till andra. Lekprocessen gav 
barnet chans till omvärldsorientering, att stärka orienteringsförmågan, att 
skaffa sig kartor och modeller av verkligheten, laborera med upplevelser 
och framställa dessa symboliskt. En tingens ordning skapades under lek och 
samspel så att lärandet kunde utvecklas och goda verksamma handlingar 
från den vuxnes sida stimulerade i rätt riktning. Lekprocessen är något som 
föregår läsprocessen och kan stimulera barnet, säger en av pedagogerna. 
Här kan vi stödja barnen att bygga upp inre bilder och föreställningar som 
kan underlätta hantering av ett mer abstrakt tänkande och hantering av 
språk.  
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Barnen kom att tillhöra tre grupper utifrån vem som interagerat med dem 
i lekprocessen. Om vi jämför resultatet kan vi inte se att det skiljer sig så 
mycket mellan barnen i grupp A, B och C. Vi lyckades förmå barnen att bli 
intresserade och att svara på inviter. Barnen förvärvade samspelskompetens 
på sitt unika sätt och utifrån sina intresseområden och sin förförståelse och i 
den takt som var möjlig och relevant för deras förvärvande av kunskap. Att 
resultatet blev så kan förmodligen ha att göra med att vi faktiskt anpassade 
vårt val av samspelspartner till vad som såg ut att ge bästa förutsättning för 
barnet och att den vuxne kände sig väl motiverad för uppgiften. Barnen i A 
- gruppen som pedagogerna tagit ansvar för och B - gruppen som jag starta-
de upp arbetet med och pedagogerna sedan tagit över lekprocessen med har 
som barnen i grupp C, som jag som specialpedagog arbetat med utvecklat 
sin förmåga att leka och samspela med andra barn. Barnen A2, A3 och B2, 
B3 samt C1 och C2 har anammat lekmönster och klarar ett initiativtagande 
till lek och ett turtagande under lek med, andra utan vuxenstöd när de avslu-
tar lekprocessen. Pojken A1, B1 och C3, har inte nått samma tydliga för-
ändring då det gäller att klara ett deltagande i lek spontant. Däremot klarar 
även de barnen att liksom övriga av A-, B- och C- gruppens barn att bättre 
följa dagsprogram efter deltagande i lekprocessen än innan. Barnen i grupp 
C hade från start ett mer påtagligt behov av stöd än barnen i de andra grup-
perna. Pedagogerna orkade inte med dessa barn i vardagen. Ett behov av 
avlastning var nödvändigt. Jag gick in och tog arbetet med barnen i lekpro-
cessen. Barnen i grupp C har förmodligen haft ett sämre utgångsläge, kan-
ske en biologisk förutsättning som begränsade deras förmåga. Här återfanns 
det äldsta barnet. Vi kan fundera på om leken här kommer in för sent, något 
som förälder till pojken tar upp. Pojken borde tidigare ha fått detta stöd. 
Bilden kompliceras av att barnet har tre olika funktionshinder som påverkat 
hans lärande på olika sätt under olika perioder. Under denna period då poj-
ken får stöd av mig som specialpedagog är det som han visar på ett motsä-
gelsefullt beteende. Å ena sidan vill han inte alls gå till skolan, å andra si-
dan vill han komma till mötet med specialpedagogen och delta i arbetet 
med lekprocessen. Att se på sitt hus, hem att rekonstruera och bygga en 
modell av sitt eget hus och färdigställa en modell av sitt hus engagerar ho-
nom. Pojken visar engagemang i aktiva handlingar. Han får göra filmen om 
sin egen lek- och byggprocess och visa den för de andra i klassen. Det före-
faller viktigt att kunna visa för andra att han har genomfört uppgiften. Vi-
deofilmen fyller även här en viktig funktion att stödja barnet i den egna be-
rättelsen om hur huset rekonstruerades genom hans handlingar och enga-
gemang. Han blev kompetent i andras ögon.  
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I och för sig kan man säga att alla barn har olika biologiska förutsätt-
ningar och att (för)skolan skall anpassa och skapa goda pedagogiska förut-
sättningar utifrån vad barnet visar sig behärska och behöva stöd med. För 
alla barn i de tre grupperna räckte inte vardagspedagogiken till utan behöv-
de utvecklas, utvidgas eller förtydligas. Den vuxne behövde ta ansvar för att 
ta ett eller två steg längre i försöken att motivera barnet för aktivitet och 
skapa goda betingelser för lärande. De pedagogiska förutsättningarna be-
hövde i högre grad än vad som var brukligt uppmärksammas och förändras. 
Komponenter som god kvalitativ tid för samvaro, ett litet rum med avskild-
het, lugn och ro, närhet till vuxen och kontinuerlig respons på initiativ eller 
försök till lekhandlingar förföll vara en verksam kombination. Rummet blev 
”laddat med lek”. Känslan av tillit skapades i en trygg miljö och den nära 
relation till vuxen, bäddade för känsla av hopp hos barnet, det var roligt 
eller meningsfullt att delta i lekprocessen, vilket ledde vidare till att barnet 
visade vilja till att vara med- (lekande) lärande. Att medvetet försöka skapa 
balans mellan utmaning, upplevelse och bemötande som bäddar för att till-
räckligt goda erfarenheter kan lagras hos barnet och ge växtkraft. Barnet 
blir medvetet, kompetent och förvärvar förmåga till deltagande i verksam-
het. Den vuxnes kärlek och omsorg tar sig uttryck i engagemang och in-
tresse för vad barnet behöver. Det gick att med medveten handling få bar-
net ur ett under- eller överaktivt beteende (se Figur 8). 

De nio barnens inlärning och utveckling över tid 
Det är fyra mammor och två pappor som intervjuats. Föräldrarna är tillfrå-
gade utifrån att deras respektive barn visade på lite olika förutsättningar och 
behov vid start. Medvetet har föräldrarna valts ut. De hade olika yrkesbak-
grund. Här fanns familjer från tätort och familjer bosatta på landet. Familjer 
där det deltagande barnet var en i en syskonskara och barn som saknade 
syskon. Föräldrarna har inte genom oss haft kontakt med de andra delta-
gande familjerna.183 Föräldrarna hade barnen tillhörande grupp B eller 
grupp C. För barnen i grupp A var det pedagogerna som varit uppgiftsläm-
nare. I grupperna fanns barn med och utan diagnos när arbetet påbörjades. 
Några av barnen remitterades till utredning på Barn habilitering under tiden 
som arbetet i lekprocessen pågick (se figur 9).   

Föräldrarna hade kunskap 
Föräldrarna litade på pedagogernas förmåga och omdöme att upptäcka, se 
och förstå om barnet behövde stöd. Föräldrarna trodde sig inte vara kompe-
tenta att avgöra vad barnet behöver vid start. De avvaktar pedagogernas 
                                              
183 Mer om hur urval gått till redogör jag för i Del 4. 
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initiativ att ta upp frågan om stöd för barnet. De uttryckte att de inte hade 
referensramar och kunskap för att göra jämförelser och klara ut om, och hur 
barnet utvecklades. Det kom inte som någon överraskning för föräldrarna 
då frågan och erbjudandet om stöd togs upp. De hade haft på känn att bar-
net i något avseende eventuellt utvecklades långsammare än vad som var att 
förvänta sig utifrån barnets ålder.  

När erbjudandet om samarbetet tog upp och samtalen med specialpeda-
gog och arbetslag konkret kom igång var det inte svårt för föräldrarna att 
relatera till erfarenheter och möten med andra personer som även haft svå-
righeter liknande de barnet visade. Föräldrarna trodde sig inte kunna be-
skriva vad lekprocessen innebar och omfattade. Det visar sig att de har följt 
aktiviteterna och kan ge exempel på innehåll, utformning och material som 
barnet använt. De har gjort observationer och kan redogöra för vad barnet 
behärskar och inte i leken samt vilka roller och teman som barnet intresse-
rade sig för. De hade god överblick på hur barnets lekförmåga utvecklades 
över tid. Vilka kamrater som lek fungerade med och inte. Föräldrarna redo-
gjorde för hur de själva hemma gått in i lek med barnet och stöttat medvetet 
med material som passade barnets lektema för att stimulera leken. Ibland 
har barnet som de uppger tagit initiativ till att få med mamma eller pappa i 
leken. Då har föräldrarna ställt upp på barnens önskemål. De har sett hur 
barnet successivt har förvärvat lekkompetens, klarade att samspela med 
andra barn, syskon eller barn i närmiljön. Föräldrarna beskrev hur de för-
sökt att imitera lekprocessen hemma med barnen. På videofilmerna kunde 
de iaktta hur specialpedagogen förhöll sig i mötet med barnet. Forskaren 
försökte där anpassa sig till barnet, föräldrarna identifierade mina handling-
ar som att ”hon mötte barnet på barnets nivå”. Andra iakttagelser som för-
äldrarna tog upp var ”så som hon lyssnade” till barnet och ”lekte med bar-
net”. Den vuxne tog roller i lek med barnet. 

Samverkan 
De fyra aktiviteter som introducerades var tänkta att fungera som ett kon-
cept skapat för varje barn, även om strategier och komponenter var desam-
ma var innehållet skräddarsytt utifrån varje enskilt barns behov och var-
dagsupplevelser och erfarenheter. Barnets upplevelser skulle fungera som 
referenser då lekprocessens innehåll utformades i samspel med barnet. Alla 
involverade delgav varandra information och hjälptes åt att samla ”data” 
och stötta barnets lärande och aktivitet i lekprocessen. Samarbetet mellan de 
vuxna var något som framkom var viktigt och som de inblandade ansåg ha 
haft en positiv påverkan på processen i arbetet och resultatet, barnets läran-
de. Deltagandet och utbytet av erfarenheter under arbetsprocessen motive-
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rade alla involverade att stimulera barnets försök att förvärva kommunika-
tiv färdighet och kompetens att hantera begrepp, språk och reflektera över 
lärande. Pedagogerna tog ansvar för lekprocessen och lekte med barnen i 
(för)skolan. Pedagogerna imiterade den deltagande observatörens (special-
pedagogens) sätt att möta och leda barnet i lekprocessen. Barnets ”värld” 
och livserfarenheter togs tillvara och skrevs ner och plockades sedan in och 
utgjorde källa, inspiration för att motivera barnet till lärande. Vi har med 
föräldrar som till vardags har yrkesroller som, kontorist, egenföretagare, 
behandlingsassistent, industriarbetare, arbete inom vård och omsorg och 
försäljare. Två har förvärvat kunskap om lek och lärande i yrkesrollen, öv-
riga fyra har endast genom egen erfarenhet av lek och de egna barnens 
lärande förvärvat detta. Det tog lite olika lång tid innan föräldrarna svarade 
på leksignalerna från barnet men alla har på olika sätt aktivt försökt möta 
barnets önskan och initiativ till lek och filmerna har nog bidragit till att 
stärka intresset och processen. Mer om detta i nästa stycke.  

Effekter 
Framkom gjorde av föräldrarnas utsagor att det var viktigt att aktiviteten 
genomfördes där barnet befann sig i ordinarie (för)skola. Att aktiviteten 
varit regelbunden, genomförts och legat på barnets schema, att alla involve-
rade har känt till aktiviteten och därmed kunnat bidra med temainnehåll, 
stoff till lekprocessen. Föräldrarna har stöttat med material och uppföljning 
hemma. Barnets hemmavärld och skolvärld har innehållsmässigt bestått av 
samma eller liknande tema. Både pedagoger och föräldrar har aktivt bidra-
git till att möta barnets behov och initiativ till symbolisk lek. Lekprocessen 
kom att bli den aktivitet som överlappade mötet mellan hem- och skolmiljö. 
Tid, rum, innehåll - tema, roller – förhållningssätt, engagemang, har varit 
några av de komponenter som kommit att framstå som centrala och som jag 
kunnat följa upp. Start i (för)skolan under goda betingelser, litet rum, lugn 
och ro, tid till förfogande, anpassad till barnet, teman utifrån vad barnet 
kände till, hade upplevt i olika sammanhang. Återgivande av aktiviteter 
barnet varit med om. Videofilm visade och beskrivningar återgav vad bar-
net svarat på när vuxna försökte återskapa upplevelser eller utveckla upp-
slag som barnet kände till. Responsen kom ganska snart från barnet att på 
ett eller annat sätt försökte de imitera lekhandlingar och symboliska gester 
och visade intresse för att förlänga lekstunderna. Innehållet blev rikare och 
teman utvecklades successivt. De vuxna hemma följde efter. Det som bru-
kar kallas överspridning visade sig. Föräldrarna läste av barnet, iakttog hur 
barnets intresse för lek förändrades och de försökte imitera pedagogernas 
förhållningssätt och att möta barnet i lekhandlingar i hemmiljön. De hade 
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själva varit med och kunde beskriva vad som låg bakom vad barnet försökte 
gestalta vilket förmodligen även bidrog till lättare förståelse för barnets lek. 
Barnen gav förklarande kommentarer till leken och talade i sina roller. Det-
ta kunde föräldrarna observera och beskriva. Föräldrarna blev alltmer aktiva 
i samspelet med barnen. Förändring innebar att föräldrarna anpassade sitt 
förhållningssätt till barnet. Förälder får roller tilldelade av sitt barn som för-
värvat konsten att bygga upp en lek och dela upp roller. En aktiv interaktion 
mellan vuxen och barn kommer igång.  

Videofilmerna erbjöd föräldrar och barnen en chans att se på leken till-
sammans. Se vad som utspelade sig, vad leken kretsade runt, hur de invol-
verade gjorde i leken osv. Det förekom att föräldrar visade filmerna för 
mor- och farföräldrar samt vänner och bekanta. Filmen tycktes fylla ett be-
hov av att visa barnets förmåga att leka och samspela med andra. Barnen 
var aktsamma om sina filmer, de såg gärna om filmerna och kunde åter-
komma till resonemang om olika sekvenser i filmerna veckor eller månader 
efter det att de fått filmen med sig hem. Filmerna fyllde något slags behov 
även för barnen. Den kunde stödja barnet och visa för andra, vad det varit 
med om i (för)skolan under lekprocessen när barnet inte förfogade över ord 
att beskriva och förklara innehåll och de förutsättningar som rått i leken och 
för vad det varit med om. Kanske bidrog filmerna till att ge barnet en chans 
att se sig själv i förhållande till aktiviteter och sammanhang, se sig själv i 
aktivitet och handling och höra sitt tal och hantering av språk och uttryck. 
Barnet kunde genom att se på filmerna skapa sig en uppfattning om sig 
själv och eget agerande och det i förhållande till andra och andras reaktio-
ner och handlingar. Barnet kunde i dialog med mig återkoppla till vad de 
sett på filmen och vilka som sett filmen, vi kunde samtala om det som varit. 
Filmen förstärkte barnets intryck av leken och blev ett medel för barnet att 
se och tala och beskriva sig själv för andra. Filmerna fyllde även ett behov 
för mig som forskare i försök att ge en bild av vad lekprocessen innebar och 
hur aktiviteten tog sig ut rent praktiskt i handlingar och ord. Filmen kunde 
visa på vad som var i fokus på ett annat sätt än vad jag kunde återge i be-
skrivningar. Jag lämnade ut mitt agerande till beskådan. Jag bjöd in föräld-
rar, pedagoger och andra intresserade att ta del av aktiviteten.  
 

Sammanfattande reflektion 
Arbetet omfattar en initieringsfas på ca 1 1/2 år, en implementeringsfas på 
ca 2-3 år och en institutionaliseringsfas på ca 2-5 år under mitten och slutet 
av 1990 - talet. Under initieringsfasen erbjöds pedagoger kompetensutveck-
ling som behandlade den deltagande observatörsrollen. Studierna bedrevs i 
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små grupper om 5-8 deltagare, vid fem tillfällen där deltagarna mellan varje 
tillfälle provade olika tekniker och metoder för att studera den egna prakti-
ken. Videofilmer från mina tidigare studier av barns lek och uppsatser på C- 
och D- nivå användes som undervisningsmaterial. Jag blev en slags modell 
för hur lek med barn kan bedrivas och stimuleras. Pedagogerna fick chans 
att arbeta upp vana att dokumentera och kunskap om lek och kommunika-
tion.  

Under implementeringsfasen kom arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd att vara i fokus för samverkan. Urvalet av barn/elever till studien gjor-
des inte av mig utan ”föll sig” utifrån efterfrågan på stödinsatser och hand-
ledning. I samband med detta tillfrågades pedagogen och föräldrarna om de 
var positiva till att arbetet dokumenterades och utvärderades i en vetenskap-
lig studie. Vi har utgått ifrån att: ”Relevanta åtgärder skall sättas in oavsett 
om det finns diagnos eller inte”.184 Barnet/eleven skall ha sin bas i ordina-
rie undervisningsgrupp. Några familjer flyttade, även dessa fick vi ”lov” att 
följa under ett övergångsskede. Fördelningen av barn/elever i studien blev 
11 flickor och 27 pojkar. Nio rektorsområden och rektorer har fått del av 
information och deltagit i regelbundna samtal över arbetets uppläggning, 
genomförande och resultat. Dessa samtal har genomförts i dialogform. Rek-
torernas tankar, frågor och önskemål, har tagits till vara och bidragit till ut-
formning och planering av arbetets genomförande. Samtal gav tillfällen att 
tillsammans lösa eller diskutera olika funderingar eller mått och steg i det 
specialpedagogiska arbetet. Ansvariga chefer, berörda politiker i Barn- och 
utbildningsnämnd har fått arbetet beskrivit före start och tagit del av upp-
följning och resultat.  

Arbetsprocessen 
Inledningsvis har föräldrar, barn/elever och lärare fått beskriva sina upple-
velser och tankar omkring barnens lärande, och dessa reflektioner har fått 
vara utgångspunkt för att i arbetet vidare stimulera till:  

 
- att skapa förändringsprocesser  
- att arbeta med dokumentationen av vardagen,  
- att stimulera eleven att reflektera över det egna lärandet 
- att stimulera reflekterande över det egna lärandet hos pedagoger i 

förhållande till elevernas lärande 
 
Under den formativa processen har materialinsamling skett med hjälp av 
olika tekniker och metoder. Ett 25-tal pedagoger har skrivit dagbok. Denna 

                                              
184 1998/99. 121,  s 34 Samverkan ansvar och utveckling 
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har senare fungerat som underlag för besvarande av utvärderingsfrågor och 
intervjuer. Pedagogerna har även använt sina dagböcker och annan doku-
mentation, om eller av barnet, som underlag vid handledningssamtal. Dessa 
samtal har följt ett planerat upplägg med åtagande om samarbete under ca 
två år med garanti om handledningssamtal var tredje vecka.  

Interaktion mellan pedagog och barn/en/elev/er har videofilmats. Bar-
net/eleven har fått behålla filmen ”om sig själv”. Filmen har fungerat som 
ett medel för att barnet skall kunna få en bild av sig själv , se sig själv under 
ett lekfullt lärande. Många av dessa barn har en svag eller negativ bild av 
sig själva som ”mindre lyckade”. Därför har vi medvetet valt att låta barnet 
få ta ansvar för ”att visa” sin film och behålla filmen om sig själv. Filmerna 
har även fungerat som underlag för samtal med elever, föräldrar, pedagoger 
och arbetslag. Materialet omfattar barn i åldrarna 2,7 år till 11 år. 37 har 
följts upp under 1 - fem år. Jag har själv observerat alla barn och mött alla 
föräldrar samt arbetat direkt med 1/3 av barnen en- tre gånger i veckan.  

Dialoger och observationer bär arbetet framåt 
Några utgångspunkter för vår samverkan innefattade tankar om vad vi be-
hövde skapa för det att specialpedagogiska arbetet i (för)skolan skulle kun-
na anses vara gott. Dessa blev: 

 

- Kontinuitet över tid, upplägg på en termin i taget /inte tvära kast 
- Regelbundenhet, samma pedagoger, tid, rum/ger trygghet 
- Överenskommelser ligger fast/ förtroenden byggs upp, tillit, alla är 

kompetenta 
 
1. Starta arbetet, få vardagen att fungera, ta eventuell utredning på vägen 
2. Inte låsa sig vid diagnoser utan behålla personlig identitet / alla är olika 
3. Planera i samråd handlingsplan – (utvecklings/åtgärdsprogram) 
4. Korrigera kursen – färdriktningen efterhand – nya delmål 

 
Symtom” eller ”behov” ändrar karaktär på vägen – över tid och hänsyn 
måste tas till detta vad beträffar förhållningssätt och pedagogisk planering. 
De deltagande observatörerna kom att fylla en viktig uppgift under arbetet 
med barnen och för dokumentations- och uppföljningsarbetet i samband 
med forskningen. Pedagogerna och jag som specialpedagog arbetade med 
att samla information runt barnet/eleven. Kartläggningen har omfattat att 
samla intryck, underlag för att få en bild av barnets/elevens situation, det 
har skett kontinuerligt genom.185  

                                              
185 Texten utgår ifrån en sammanställning presenterad i Danielsson L. Liljeroth, I. 
(1987). Vägval och växande – specialpedagogiskt perspektiv. Stockholm Almqvist & 
Wiksell. Texten har anpassats till data i avhandlingen.  



256  

 
- deltagande observationer 
- samtal – intervjuer 
- informella samtal 
- dokumentation av barnets/elevens färdigheter och alster   

 
Pedagogerna samlade information som omfattade inte bara vad barnet 
presterat i studieresultat utan ger också en bild av hur barnet/eleven funge-
rade i olika situationer. Därefter sammanställdes intrycken och en gemen-
sam strategi formades där ansvar fördelades mellan alla som berördes. Vik-
tigt var att inte bara förlita sig på tester av barnets förmågor. Det kunde bli 
”brottstycken” om de jämfördes mot hur barnet fungerar i självvalda aktivi-
teter. Viktigt var att lyssna in barnets/ elevens historia. ”Människan är en 
berättelse”.186 Barnen bär på en mångfasetterad historia. Barnets förmåga 
att använda röst och språk för att skapa eller ge roller liv i lek förändrades 
över tid. Barnen behövde längre tid för att anamma och använda verbala 
begrepp än att utveckla den språkliga förmågan att i handlingar kommuni-
cera. Som pedagog handlade det inte om att ta över eller styra barnets lä-
rande, utan om att använda dialogen som ett verktyg och i ett dynamiskt 
möte sträva efter att upprätta kommunikation och reflektion i samtal under 
t.ex. lekfullt lärande och att tänka på didaktiken: Analys av datamaterialet 
pekar mot att: 

 
- handling föregår verbalt uttryck 
- handling visar vägen för verbalt uttryck 
- handling understöder tänkande och språk 
- vuxen initierar handlingar, fyller på med innehåll och förtydligar 
- pedagogerna behöver arbeta inlyssnande, inkännande 
- inte föregripa tolkning utan att låta barnet /eleven berätta sin historia. 

  
Genom att beakta ett didaktiskt förhållningssätt kunde en tillit byggas upp 
mellan barnets värld och skolans förväntning. Specialpedagogen fick funge-
ra som överbryggare och katalysator för olika uppfattningar och erfarenhe-
ter, som de berörda gav uttryck för och bar på. I den nationella kvalitets-
granskningen som togs upp i inledningen påpekades att det just var pedago-
gens förhållningssätt i bemötandet av barnet som behövde beaktas och 
medvetandegöras under ett specialpedagogiskt arbete.  

Den deltagande observatörsrollen användes av specialpedagogen och de 
medverkande pedagogerna. Det innebar att de intog en slags dubbelroll, att 
vara utifrån registrerande iakttagande och samtidigt inifrån upplevande. 

                                              
186 Här har jag lånat C. Crafoords ord från hans bok med samma titel. (1994).  
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Denna strategi är närmast att beskriva som ett aktionsforskande förhåll-
ningssätt för att följa barnet/elevens handlande i förskolan/skolan.187 

Verksamhet - potentiell utvecklingszon 
Avhandlingen visar att interventionen av de fyra aktiviteterna har haft en 
påverkan på barnens lärande i positiv riktning. Vi kan inte tala om att söka 
individens utvecklingszon utan att också söka verksamhetens utvecklings-
zon. Ingen verksamhet utan individer som interagerar i den. Individen är 
beroende av verksamheten. Alla barn skall erbjudas utbildning. Verksamhe-
tens mål kan inte fyllas om inte individer agerar i aktiviteter som syftar till 
att fylla målet för verksamheten. Hur kommer det sig att beteenden föränd-
ras? Barnen visade ett ökat intresse för att leka med andra barn, de försökte 
hantera ett deltagande i aktiviteter. Aggressiva utspel reducerades eller för-
svann helt. Barnen blev mer involverade i (för)skolans dagliga aktiviteter 
och klarade att följa dagsprogram. Svaret blev: Det är inte bara en positiv 
inställning och entusiasm som påverkat. En ändamålsenligare pedagogisk 
verksamhet har skapats som bättre svarar mot de behov som förelåg. Peda-
gogiken har påverkat förloppet. Det har här inte handlat om att någon för-
måga skall mogna fram hos barnet med stigande ålder och att det räcker 
med att som vuxen inta en avvaktande hållning.  

Barnen visade från start att de fysiskt fanns i de andra barnens närhet 
men att de psykiskt – inte var i balans att möta andra i sociala aktiviteter. 
De förfogade inte över kompetens till socialt utbyte. Deras mentala kraft 
riktades inte mot att förfina dessa färdigheter snarare tvärt om, barnet age-
rade så att det motarbetade möjligheten att bli en i gruppen. Den kognitiva 
förmågan föreföll vara upptagen av andra uppgifter än att lära och leka och 
det samtidigt som de pedagogiska resurserna inte var mobiliserade att för-
söka möta barnets behov av vuxenstöd för lärande. Pedagogerna visade 
bredvillighet att förändra sitt agerande och tänka om vad beträffar utnytt-
jande av befintliga resurser på ett ändamålsenligare sätt. Den fysiska miljön 
omdisponerades och användes på ett sätt som gynnade de utsatta barnens 
förutsättning för lärande och material skaffades som kunde stimulera sym-
boliseringsförmågan mer målmedvetet än tidigare. Det viktigaste var att 
pedagogerna kunde förändra förhållningssätt och agerande i pedagogiska 
handlingar för att svara på barnens behov av stimulans i interaktionsproces-
sen. Arbetslagen samlade sig för arbete i riktning mot att försöka skapa för-
utsättning för att en lekprocess - aktivitet skulle vara möjlig. Målet bör vara 

                                              
187 Olofsson B. Talade ofta under min datainsamlingsperiod 1991-97om vikten av att 
hantera de dubbla perspektiven som observatör av barns lek. Här försökte jag medvetet 
beskriva detta förhållningssätt till pedagogerna.   



258  

att få alla barn med i verksamhetens aktiviteter. Vi skulle tillspetsat kunna 
säga: Barnen har inte specifika behov. De har behov av en verksamhet som 
kan tillgodose dem med specifika handlingar. Det för att de skall kunna 
tillgodogöra sig vad verksamheten erbjuder och svara upp på vad verksam-
heten kräver, nämligen att nå målen för verksamheten. Verksamheten 
blockeras av att många motstridiga behov skall fyllas. Barn kommer till 
förskolan vid olika tider relaterat till föräldrars behov av omsorg. Barnens 
dagsform och omsorgsbehov skiftar och skall tillgodoses, när behöver den 
eller den sova, gå på toaletten, hur barnet har de ätit, vad har barnet upplevt 
för start på dagen?  

Verksamheten behöver struktur, kontinuitet och tydligt innehåll som sva-
rar upp mot behov och på att brister kan upptäckas och justeras. Pedagoger-
na har olika tider, turer, arbetsscheman att förhålla sig till och olika praktis-
ka sysslor som skall hanteras med ansvar för lokaler, material, städning, och 
rapportering av närvaro m.m. under de olika passen. Planeringen måste vara 
öppen för vad som uppkommer och skall hanteras och till det som redan 
ligger som en överenskommelse och måste följas något så när för att verk-
samheten skall fungera. Här handlar det om att i den fysiska miljön upprätt-
hålla strukturer i vardagen och därtill få till stånd en pedagogisk aktivitet. 
En relation och dialog med någon som både kan se in i och förstå praxis 
och finnas med för att reflektera över praxis är nödvändig. Som kan hjälpa 
pedagogerna blottlägga den vardagspedagogiska situationen och ifrågasätta 
det som uppfattas som det självklara handlandet. Här fyller den specialpe-
dagogiska handledningen en viktig funktion som förmodligen även skulle 
kunna användas för att initiera och upprätthålla en god pedagogisk verk-
samhet. Planering och anpassning av schemaläggning och fördelning av 
ansvar kan ske utifrån behov för en period för att skapa kontinuerlighet och 
korrigera brister. Barnens agerande eller brist på agerande är symtom på att 
verksamheten har bekymmer att hantera sitt uppdrag i förhållande till sin 
situation och sina förutsättningar. Obalanser gör sig gällande och påkallar 
vår uppmärksamhet. Pedagogerna behöver någon som då kan stödja dem i 
att ta kommandot över hur man kan hantera situationen, prioritera behov, 
staka ut färdriktning mot målet.  

Ett medvetet fokus på målet leder till skapande av handlingar som i sin 
tur kan leda till aktiviteter som blir ändamålsenliga för att nå målen. Den 
här kunskapen är viktig att ha och beakta i mötet med barn för att stimulera 
lärande, i synnerhet då ett barn inte visar på att det frimodigt kommit igång 
med lekhandlingar och kommunikativt utbyte tillsammans med andra barn. 
Verksamheten behöver ha pedagoger med kännedom om detta och handla i 
enlighet med detta. Leken är den dominerande aktiviteten för barnen under 
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en lång period i förskoleåldern och den första tiden i skolan. Att ett barn 
utestängs från möjlighet att delta i denna aktivitet kan ge långtgående kon-
sekvenser. Barnet kan inte bygga upp, förvärva och utveckla social kompe-
tens och vi kan anta att val och handlingsmöjligheter reduceras betydligt 
vilket ger effekter på vardagstillvaron. Det ger även effekter på hur man 
kan hantera uppgifter och utmaningar i pedagogisk miljö men även i livet 
utanför. När aktiviteten lekprocessen erbjuds kan den bidra till att barnet får 
chans att bygga upp tillit till den pedagogiska miljön, möta vuxna med kun-
skap och intresse att vara nära, lyssna och svara på barnets initiativ. Barnet 
kunde få erfara vad det kan innebära att på ett lekfullt sätt förvärva kun-
skap. Inte så att jag tror barnet tänkte nu skall jag träna att lära. Utan mer 
upplevelsen av får jag leka, det är roligt, jag kan göra nästan vad som helst 
och vad som faller mig in när det är på lek. Barnet måste få tillfälle att erfa-
ra vad lek är, uppleva lek. En vuxen behöver stödja barnet in i den proces-
sen. Barnen kunde genom leken bygga upp sin språkförståelse och be-
greppsapparat, laborera med tankar och lösningar symboliskt för att finna 
alternativ att hantera utmaningar och situationer. Möjligheterna till varia-
tion i handling blev fler och gav barnet en slags personlig rikedom.   

Föräldrarna var i behov av stöd för att utveckla nya strategier för att lyss-
na, leka och i handlingar möta barnet på barnets nivå. Det fanns föräldrar 
som upplevt att andra vuxna i barnets närhet uttryckt oro eller påpekat att 
barnet inte var kompetent i något avseende. När barnet fått specialpedago-
giskt stöd uppfattades det positivt. De bekräftade föräldrarna i att det var ett 
riktigt beslut att ta emot stöd för barnet. Föräldrarna ansåg själva att ta emot 
erbjudandet om stöd för barnet varit ett gott val. Barnets beteende iakttogs 
av omgivningen. De var stödjande och föräldrarna fick bekräftelse på att 
barnet utvecklades i något avseende.  

Föräldrarna lade märke till att barnet efter deltagande i lekprocessen fö-
reföll mer intresserat av andra barn. Det visade sig i att barnet lekte med 
syskon eller andra barn som fanns i närheten men som de tidigare inte lekt 
med. Barnen visade enligt föräldrarna även att de bättre klarade av att delta 
i familjens vardagsaktiviteter så som att följa med till affären eller besöka 
släktingar. Barnet visade successivt intresse för att prova nya saker och vi-
sade inte längre samma rädsla för sådant som var nytt. Att växla aktivitet 
var lättare och gav inte längre upphov till konfliktsituationer som tidigare 
varit vanligt förekommande. Barnet klarade variationer av upplevelser och 
nya situationer bättre. Barnet verkade tryggare.  

Föräldrarna kunde utifrån vetskapen och den nya kunskapen de erhållit 
bl.a. från studiet av de videomaterial och samtal som genomförts ge be-
skrivningar och förklarande kommentarer till varför och hur lekprocessen 
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haft effekt på barnets lärande och sociala anpassning. De gav även förslag 
på andra som skulle kunna dra nytta av lekprocessen. Föräldrarna tar upp 
handlingar i relation till lekprocessen och de jämför aktiviteten med andra 
verksamheter. De redogör för vad de fått ut av kontakter och möten som de 
deltagit i med habiliteringsverksamhet, logoped eller talpedagog och som 
gagnat eller inte. Vad som varit likheter och skillnader mellan vad de olika 
verksamheterna erbjudit för förutsättningar. Här har mitt syfte inte varit att 
studera eller göra jämförelser med annan verksamhet varför jag lämnar des-
sa kommentarer. 

Ett undervisningskoncept tar form  
De fyra aktiviteterna: Utbildning för pedagoger, lekprocess med barnet, 
handledning med pedagoger och samtal med föräldrar bildar tillsammans 
ett undervisningskoncept. 

 
Primära effekter:- Samverkan – Insyn – Delaktighet - Utbyte 
 

Alla har insyn, deltar och bidra till innehåll och utformning av lekproces-
sen. Alla håller sig informerade om hur arbetet fortskrider. Alla är medvet-
na om vad som ska ske, hur arbetet skall genomföras, vem som gör vad och 
hur uppföljning sker. Alla observerar och tar till vara barnets initiativ. En 
triad skapas genom dialog som omsluter barnet med trygghet 

 
                   
               (arbetslag)  
                       Pedagog 
 
  
 
Föräldrar          Specialpedagog  
                    Barn 

Figur 10.Triad av samverkan 
 
Triaden, tryggar och gynnar barnets lärande. En tillit byggs upp som inger 
barnet och de samspelande hopp. Vuxna stimulerar och leder barnets hand-
lingar vidare. Barnet vill aktivt lära och samspela.  

 
Struktur:  
 - form, regelbunden handledning var tredje vecka (fast)  
 - innehåll, tema, fokus - område (anpassas flexibelt) 
 
Resurser:  
 - material för lek ändamålsenligt (anpassas flexibelt) 
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 - tid i rummet efter barnets ork (anpassas flexibelt) 
 - rum, (fast) 
 - pedagog, (fast) 
 
 
Sekundära effekter 
Verksamhet förändras organisatoriskt  
- frigöra någon pedagog för lekprocess ”rätt person” (fast) och  
- tid för handledning (fast) 
 
Aktiviteter förändras 
Blir ändamålsenligare utgår ifrån behov och brister 
 - Lekprocessen behöver ”aktiveras”, de fyra faserna 
 - Mål formuleras 
 
Didaktik – 
 - Handlingar förändras 
Blir ändamålsenligare utgår från behov och brister  
.-.förhållningssätt utgå från barnets orienteringskarta, upplevelser  

        (anpassas flexibelt) 
 - förhållningssätt, lekprocess, aktivitet (fast) 
 - förhållningssätt, bygga, skapa, symbolisera (anpassas flexibelt) 
 

Etiken bör beaktas kontinuerligt mellan vuxna och mellan vuxen och barn. 
Barnet bör få känna sig fri i handlande under lekprocessen. Att göra egna 
val, utifrån eget förnuft prova i det praktiska handlandet. Att beskriva och 
berätta vilket motsvarar det praktiska förnuftet. Enligt Nussbaums ”tjocka 
men vaga teori” kan människan därigenom skaffa sig kompetens att enga-
gera sig för den andres väl, vara uppmärksam och ömsesidigt engagerad. 
Dialektiken lägger grunden för detta.  

Att väva samman och visa på aktivitet 
Handledningssamtalen skulle fungera som ett erfarenhetsutbyte. Uppfölj-
ning visar att minst fem av sex - sju planerade handledningssamtal genom-
fördes enligt planeringen eller med något ändrat datum. Varje termin sam-
manställdes en tabell över hur många samtal med föräldrar och pedagoger 
som genomförts, vilka barn som berörts och över vilka aktiviteter som pla-
nerats och genomförts utifrån barnets behov. Redovisningen sändes över till 
respektive ansvarig rektor för de nio områden som deltog och en över-
gripande sammanställning sändes till alla rektorer över de insatser som 
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gjordes totalt. Det gjorde att samtliga rektorer fick en bild av hur arbetet i 
olika aktiviteter fördelade sig mellan olika rektorsområden, över hur många 
barn, pojkar och flickor som deltog och i vilken utsträckning.  
 

Har verksamhetsteorin fyllt sin funktion? 

Verksamhetsteorin kan användas som ett redskap för att konkretisera, han-
tera och strukturera verksamhet. Teorin kan beskriva och synliggöra en 
process där betingelser förändras efterhand som kunskap produceras. En 
anpassning sker av handlingar varefter som olika behov kommer i dagen 
och påkallar uppmärksamhet. Verksamhetsteorin fungerar därmed som ett 
redskap, dess ändamålsenlighet formas successivt vartefter behov och mo-
tiv förändras, för att lyfta fram de handlingar som kan beskriva hur mål 
skall realiseras. Olika aktiviteter i utvecklingsarbetet kan tillsammans bidra 
till att realisera målen för verksamheten i verksamheten. Barnen skall vara 
delaktiga i utformning av aktiviteter och aktiva i aktiviteter. Föräldrar och 
pedagoger likaså. Teorin bidrar till att förstå sammanhang och dra fördel av 
de möjligheter som verksamheten erbjuder. Att följa och beskriva proces-
sen blev produkten. Avhandlingsarbetet blev en uppgift för att konkretisera 
en text som fyller en funktion att synliggöra kunskap som en formativ pro-
dukt så att andra kan ta del av uppläggning, genomförande och resultat. 

Avhandlingens tillgångar och brister 
På plussidan kan nämnas att aktivitetsteorin bidrog till att förklara och för-
stå vad som pågått. Teorin kan även ha haft avlastande funktioner. Jag kun-
de lättare distansera mig från upplevelsen av att ha varit med i händelsernas 
centrum och koncentrera mig på att försöka beskriva vad som pågått och 
undvika att värdera det jag sett under beskrivandefasen. Teorin har bidragit 
till att stödja, och synliggöra deltagarna och deras agerande. Genom an-
vändning av teorins begrepp kan jag visa på hur saker och ting hänger ihop. 
Effekter av förändringar och handlingar kan ses utifrån ett holistiskt per-
spektiv där även detaljer kan följas upp och kopplas till reaktioner och re-
flektioner hos de involverade. Det blir därmed inte enskilda människors 
agerande som bedöms som bra, mindre bra eller dåligt.  

Jag har utgått från Leontievs grundtext och beskrivningar av teorin och 
använt de begrepp som han lyft fram. Jag har identifierat de lärande subjek-
ten, vilka de är, var de finns. Varför de skall lära och hur kommer det sig att 
de har behov av att lära finns med. Vad de lär och vad som är centralt och 
vad som kommer ut av detta lärande finns beskrivit i avhandlingen. Hur 
själva processen för lärande sker och vilka nyckelhandlingarna var har jag 
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klargjort och återgivet. Därmed har avhandlingsskrivandet fyllt sin funktion 
i förhållande till syftet och med stöd av aktivitetsteorin har jag kunnat bely-
sa pedagogiska aktiviteter i förhållande till att skapa ändamålsenligare verk-
samhet. 

På den negativa sidan kan läggas arbetet med att ta vara på alla behov 
och brister som kommer i dagen. Att sedan försöka reda ut och klargöra i 
vilken turordning det har skett och hur de hanterats är nästan övermäktigt 
under min ”skrivfas”. Det är många parallella processer som pågår och de 
överlappar varandra. De konkreta behoven är många, när så många barn 
följs upp. Urval av nio fall gör att dessa barns behov har synliggjorts mer än 
de andra barnens även om de reella behoven inte är större för dessa i jämfö-
relse med de andra. Dokumentationsarbetet och den praktiska processen har 
varit liknande för alla barn.  

Jag skulle med stöd av materialet ha kunnat göra fler och djupare jämfö-
relser mellan flickors och pojkars förutsättningar för lärande och agerande 
och dragit ut detta i analys och diskussion. Nu har min studie inte haft det 
syftet och ganska klart framgår att det är fler pojkar än flickor som berörts 
och uppfattats i behov av stöd. Verksamheten påkallar behov av stöd tre 
gånger så ofta för att hantera en pojkes situation som en flickas. När det 
kommer till genomförandet finner jag samma engagemang hos pedagoger 
och föräldrar oavsett om det gäller att stödja en flickas eller en pojkes lä-
rande och utveckling. Det var fler pedagoger som signalerade behov av stöd 
för att möta pojkarnas behov för lärande än flickornas. Biologiskt sett har 
pojkar ett något sämre utgångsläge, fler är drabbade av funktionsnedsätt-
ningar och är svagare vid födseln och den första spädbarnstiden. Pojkarna 
tar i genomsnitt lite längre tid på sig att utveckla motorisk färdighet att gå 
och språklig förmåga även om det naturligtvis är olika från barn till barn. 
Fler pojkar än flickor får bekymmer att lära sig läsa och skriva. En skillnad 
i social kompetens är skönjbar. Det visar pedagogisk och medicinsk forsk-
ning på. Här kan vi se att 1 av 10 flickor behöver fortsatt nära vuxenstöd för 
att gå från underaktiv till att bli mer aktiv och hantera lek och samspel. Av 
pojkarna är det 4 av 27 som behöver fortsatt vuxenstöd i det avseendet och 
1 överaktiv pojke som också behöver fortsatt nära stöd.  
   

Att skapa nytt – teori och praktik? 
Vad är vardagspedagogik och vari ligger det nya? Det går att pröva nya 
spår. Det handlar om att bryta vanans mönster och göra saker annorlunda 
och planera annorlunda. Planering av användning av tid, rum, pedagogisk 
resurs kan disponeras om. Barn kan bemötas utifrån specifikt behov om 
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pedagogerna vågar agera frimodigare. Att vara nära längre stund, följa bar-
nets handlingar och tankar, ge respons och våga utmana barnets agerande 
lite. Inte alls märkvärdigt, en pedagog uttryckte det ”varför har vi inte 
kommit på det här det är ju så enkelt ” men tydligen behöver någon utifrån 
lyfta fram att så här kan man också göra. Det skapar aha upplevelse i var-
dagspedagogiken. Det är så lätt att göra som man är van. Det är också lätt 
att göra något nytt om någon visar på att detta är också en möjlig väg att gå. 
Vuxna behöver se andras handlingar för att följa efter, precis som barnen 
behöver vuxen som visar. Vygotskys teorier om lärande gör sig gällande 
inte bara ur ett barnperspektiv utan hela livet. Vi vuxna behöver någon som 
visar på handlingsinriktningen, ett modellinlärande föregår utvecklingen att 
ta ansvar och göra själv. Om tid för handledning var sanktionerad hos rek-
tor och behovet av specialpedagogiskt stöd var klarlagt möttes jag av en 
vilja och ett intresse som snabbt övergick i ett engagemang för att klara 
uppdraget att skapa förutsättning för barnets lärande. Goda cirklar skapade 
nya goda cirklar och förväntningar av positivt slag att arbetet skulle kunna 
gå att förändra till det bättre. Jag skulle vilja lyfta fram begreppet inlär-
ningsarbete, det föregår och skapar förutsättning för utvecklingsarbete och 
inte tvärt om. 

Under sista året blev det vanligt att pedagogerna tog kontakt och frågade 
mig: ”Är det ok att starta lekprocessen med ett annat barn?”, med argumen-
tationen ”jag ser ju att jag har ett barn som så väl behöver det här?” På väg 
mot en institutionalisering, d.v.s. att lekprocessen ses som en självklar akti-
vitet i vardagsarbetet. Visst ska, anser jag, pedagogerna använda sin nyvun-
na kompetens. Frågan blir, orkar de? Om de inte får handledning och tid för 
uppföljningssamtal parallellt med det praktiska arbetet med barnet så som 
det lagts upp under forskningsarbetet. Motivationen för pedagogerna låg i 
att få barn att fungera bättre. Det är nog som jag ser det, nödvändigt med 
uppbackning om man skall orka framåt under någon längre period. Pedago-
gerna behövde någon att samtala med om upplevelser och erfarenheter från 
det praktiska arbetet med lekprocessen. Det fyllde en avlastande funktion. 
De var i allmänhet öppna för att dela med sig av vedermödor och glädjeäm-
nen om bara tillfälle gavs. Kommentarer talade för att det var viktigt ”att 
andra [vuxna] kunde se”, vad de gjorde. Jag tror pedagogerna behövde be-
kräftelse i sitt arbete av andra vuxna. Så skall aktiviteten lekprocessen fun-
gera i struktur och hålla innehållsmässigt i kvalitet tror jag att en dialog un-
der handledning bör ske parallellt med annan pedagog under det praktiska 
genomförandet. Att agera direkt och så ta ett steg tillbaka och beskriva och 
reflektera över vad som skett, vad som kan ha påverkat utvecklingsförlop-
pet är nödvändigt. Frågor som leder handlingar vidare är värdefulla för att 
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stimulera pedagogerna att försöka göra nya observationer och upptäckter. 
Frågor som ger vidgat eller fokuserat perspektiv för vad som kan bli lämp-
ligt att försöka lyfta fram i nästa möte med barnet. Det handlar om att som 
pedagog hela tiden läsa av och korrigera kursen utifrån hur barnet svarar på 
lekhandlingar och dialog. Den proximala utvecklingszonen är inte statisk. 
Vi kan inte säga, där är den. Det handlar om att läsa av många reaktioner 
samtidigt och att justera i det ögonblick som barnet visar öppenhet för nytt 
eller förändrat handlande. Då gäller att erbjuda god respons eller sätta ord 
på företeelser och symboliska metaforer. I efterhand skulle man kanske 
kunna säga, om det arbete som redan är gjort, att vi sett på hur barnet prö-
var sig fram, bygger och utvidgar sitt handlingsutrymme under lek och 
samspel med andra. 

Abduktion har här handlat om att knyta samman teorier om lärande med 
praktisk tillämpning. Kunskapen från andras forskning och min egen tidiga-
re erfarenhet från studier av barns lärande och lek kunde tas till vara och 
omsättas i nya skräddarsydda aktiviteter. Aktiviteter har bestått av att med-
vetna handlingar förts in och miljö – förutsättningar skapats i tid och rum. 
Hur det skulle tas emot och vilket gensvar som dessa aktiva handlingar 
skulle mötas av var utmaningen att hantera tillsammans med hur skapa en-
gagemang där alla involverade kan bidra och känna delaktighet. Ett konst-
stycke, som varit beroende av god etik, goda strategier och goda teorier om 
lärande men framför allt god vilja att försöka vända negativ utveckling till 
positiv. Komponenterna fanns och behövde avvägas i lagom proportion i 
förhållande till varandra, lite olika för varje barn – familj och varje arbets-
lag. 

Vi fokuserade inte på att se problem utan på hur ska vi gå vidare, vad är 
nästa delmål och var finns inspirationskälla för att klara denna etapp? 

Hur har begrepp hanterats och utvecklats? 
Lekprocessen är ett begrepp som skapats för att beskriva vad som pågått. 
Det är inte en metod, inte heller en modell för hur lärande skall hanteras. 
Lekprocessen vilar på ett förhållningssätt som i sin tur vilar på att pedago-
gen behöver goda kunskaper om hur kommunikation, språk och tänkande 
byggs upp, lekens betydelse och funktion. Människans behov av trygghet 
och tillit. Kunskapen vidgar pedagogernas medvetenhet och skall omsättas i 
handlingar som stimulerar till lekfullt lärande under goda betingelser. Syftet 
är att nå barn som inte spontant och otvunget klarar att delta i aktiviteter i 
(för)skolan. Det finns barn som behöver extra omsorg och stöd för att för-
värva kommunikativ kompetens. Vuxen måste vara med(lekande)lärande 
och hjälpa barnet plocka fram vad som finns i aningarnas land. Det handlar 
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om att med flexibelt agerande utöva en handlingens didaktik och dialektik. 
Att verifiera och laborera med vad barnet kan och är förmögen att utveckla. 
Genom att studera de yttre handlingarna och mönstren i barnets beteende 
kan vi få en möjlighet att tolka och förstå de inre föreställningarna så pass 
att vi kan stimulera och stödja barnets handlande till nya upplevelser och 
upptäckter. Barnet kan komma genom passager därför att det öppnar upp 
för att pröva ett flerdimensionellt och varierat handlande i relation till vad 
som utspelar sig eller vad som skall tolkas. Barnet blir aktivt lekprocessan-
de.  

Hur gå vidare med erfarenheter? 
Alla barn behöver komma igång att leka. Pedagogiken borde underlätta att 
stimulera lek. Kan vi tidigt uppmärksamma om ett barn inte leker och då 
medvetet gå till handling för att få igång barnet kan vi reducera utslagning 
och föregripa att större insatser senare behöver göras. Lekprocessen, vad 
man gör är ”inte märkvärdigt” säger en av föräldrarna och lika fullt kommer 
det hela inte igång spontant. Vi måste hjälpas åt att fästa uppmärksamheten 
på alla detaljer och samtidigt kunna överblicka utifrån förutsättningar och 
situation. Det är svårt att både fixera och se på rörelseriktning samtidigt då 
förändring sker i nuet men hänsyn skall tas till sådant som skett tidigare 
eller skall komma. Barnets inre föreställningar färgas av sådant som ligger 
bakom och både låser och lockar barnets val och ageranden. Varje vuxen 
som nalkas barnet i lekprocessen måste lära sig läsa av och lära känna just 
det barnet och det barnets uttrycksmönster. Den vetskapen skall så tillvara-
tas för att användas i varje fas som leken genomgår. Den vuxne behöver i 
leken stödja barnet att väva samman lekhandlingar och ageranden utifrån 
vad den verkliga världen inspirerat till och vilka utmaningar som barnet 
väljer att hantera i mötet. Det som finns i barnets tankar och aningsvetande 
skall lockas fram och ett ackompanjemang med nya handlingar och ord 
skall skapas. Tankar skall följas upp och formas till trådar av beskrivanden i 
dialoger och skeenden. Den vuxne måste erövra kunskapen om den unika 
”tolkningsnyckel” som motsvarar barnets kunnande och vad som ligger 
inom räckhåll kan vara konturer till nya mönsterbildningar. Det innebar att 
först stödja barnet i en roll och skapa miljö och ta upp ett tema som barnet 
kan identifiera som bekant i något avseende. Så får barnet laborera och byta 
roll, miljö med medlekande, så utvidgas innehållet och detaljer i beskrivan-
de. I nästa fas så utvecklas rollrepertoaren och nya teman förs in ett beskri-
vande. Leken blir mer omfattande och material fyller olika symboliska 
funktioner, metaforer används för att skapa nytt. Det är väl det här som 
gjort utmaningen att möta varje barn så stor och uppgiften så svår. Jag kan 
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tala om en viss generalisering av resultat. De involverade, föräldrar, peda-
goger och jag som specialpedagog kunde se förändringar av barnens bete-
enden. En viss samstämmighet framträdde i beskrivanden över hur de såg 
på förändrings- och utvecklingsmönster hos barnen. Från start fanns det 
många olika beskrivningar av behov, motiv varför barnet behövde stöd. 
Men de mynnade ut i att nästan alla barn var utanför den egna gruppen och 
gruppens aktiviteter. Efter arbetet med barnen, pedagogerna och föräldrarna 
uppfattades barnen vara involverade i gruppens dagliga aktiviteter. Barnets 
sociala status i gruppen hade förbättrats. Barnens samvaro med andra vuxna 
och barn visade på ett lättsammare och mer avslappat förhållande. Barnets 
intresse för andras förehavanden och egen vilja att lära hade stärkts. För-
hoppningsvis inspirerar avhandlingen andra pedagoger att följa efter, att 
inventera och försöka förbättra förutsättningarna för barns lärande utifrån 
deras behov och vad deras miljö kan erbjuda. 

Avhandlingen skulle ha kunnat granskats mer kvantitativt med andra 
redskap. En analys av samverkansfaktorer hade varit möjligt. Vidare forsk-
ning skulle kunna följa upp vad som hände barnen? En studie som följer 
upp barnens lärande och utveckling över tid, i skolmiljö. Den skulle kunna 
ge svar och förklaringar till gamla frågor och upphov till nya. Hur ser bar-
nens behov ut idag? Hur ser de själva på skolgång och hur hanterar de ut-
maningar i skolmiljön? Vad skulle de säga om sin skoltid om de ser tillba-
ka? Om barnen fick beskriva och berätta vad skulle lyftas fram?  

Jag har inte sorterat och studerat barnen utifrån om de har diagnos eller 
ej. Naturligtvis skulle man kunna granska materialet vidare utifrån starkare 
betoning på barnens brister i stället för behov. Det hade gett upphov till en 
helt annan avhandling. Jag skulle även ha kunnat följa ett enda barn, och 
analyserat material för att se på förändring över tid. Resultatet skulle ha 
kunnat kategoriseras i detalj för att följa upp symboliskt handlande och 
språk. Det finns så mycket mer att utforska och att ta vara på. 

 

Hur gick det med pojken på golvet? 

En dag ringer telefon när jag sitter på arbetsrummet. Jag försöker sortera 
insamlat material för en sista återrapportering till rektorerna. Den som jag 
brukar göra efter varje termins avslutat arbete. Rösten i andra änden på lu-
ren presenterar sig som förskollärare och områdesansvarig för en förskole-
verksamhet på en ort ca 40 mil från mig. Hon talar om att hon har läst om 
vår lekprocess i ett brev hon fått av en förälder. Hon måste ringa och höra 
mer om arbetet. För barnets förälder har berättat och brevet beskriver arbe-
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tet med pojken. Jag blir så nyfiken säger hon. Nu ställer hon med norr-
landsdialekt den uppfordrande frågan: Vad har ni gjort med pojken? 

För ett ögonblick känner jag hur jag hajar till, vad har vi gjort med poj-
ken? Ja, fortsätter hon, jag kan ju förstå att ni lagt ner arbete på att stödja 
pojken. Att ni arbetat med något som vi kallar lekprocessen. Är det en me-
tod ett program eller vad? Och hur har ni kommit på det här? Det är många 
frågor och komplicerade frågor att i korthet svara på. Det här blir inte lätt 
inser jag snabbt. Var ska jag börja. Jag säger att vi håller på att pröva nya 
strategier för att stärka barn i behov av stöd. (Nu skulle jag nog säga nya 
strategier för att stärka verksamheten som behövde stöd.) Att arbetet pågått 
under några år och att vi nu är i fas för att sammanställa och utvärdera vad 
som har skett. Arbetet har omfattat många barn, flickor och pojkar i 
(för)skola. Det handlar om barn som det inte fungerat så bra för i mötet med 
en pedagogisk miljö. Och som pedagogerna i verksamheten signalerat att de 
känt oro för. Jag kan förstå vad du menar säger rösten i andra änden på tele-
fon. Jag kan tala om att vi har känt mycket oro för den här pojken. Hela 
arbetslaget var allvarligt bekymrade. Vi kunde inte ta upp frågan med för-
äldrarna. De slog ifrån sig helt när vi försökte ta upp behovet av stöd. Du 
förstår vi har haft den här pojken hos oss när han var liten. Han skolades in 
hos oss när han var ca 1 år. Förskolläraren fortsätter: Vi kunde inte få kon-
takt med honom. Han svarade inte på kommunikation. Vi fick be om hand-
ledning av psykolog för hela arbetslaget mådde så dåligt av att vi inte kunde 
nå pojken och inte heller hans föräldrar. Det var inte alls som det skulle. 
Detta har vi varit helt ovetande om, skjuter jag in. Förskolläraren fortsätter: 
Nu har vi fått tillbaka en pojke som är nyfiken, öppen och vill leka och vara 
med de andra. Han kan tala om vad han vill. Det är inte samma pojke som 
vi lämnade som har kommit tillbaka. Klart vi är nyfikna på att höra mer om 
hur ni arbetat och vad som har fått allt att förändras. Vi måste fortsätta och 
stimulera pojken. Kan du sända information och annat så att vi kan följa 
upp det här på liknande sätt. Samtalet fortsätter.  

Under en period på 1 ½ år har familjen bott i vår kommun. Nu har de 
valt att flytta tillbaka till den norrlandskommun som barnet och föräldrarna 
bott i när pojken var liten. Då skolades han in i en småbarnsgrupp. Hos oss 
har han gått i en syskongrupp. Nya frågor om lekprocessen och arbetets 
uppläggning avlöser varandra. Hur har ni hanterat kommunikationen med 
föräldrarna? Hur har ni fått dem med på att barnet behöver stöd? Samtalet 
rullar på och vi kan utbyta erfarenheter. Jag förklarar att när barnet skulle 
flytta frågade vi föräldrarna om pedagogerna som arbetat med barnet fick 
skriva ett följebrev till den mottagande förskolan. I brevet skulle framgå hur 
pojken utvecklats och hur vi försökt att med lekprocessen nå pojken. Vad vi 
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lärt och sett under denna period och att vi gärna stod till förfogande om 
mottagande förskola vill veta mer. Föräldrarna var positiva och de har glada 
lämnat brevet till mottagande pedagog och uppmanat denne ta kontakt.  

”Pojken på golvet” finns inte mer. Idag är han en pojke i aktivitet och 
lekfullt samspel med vuxna och barn i sin nygamla miljö (se bilaga 3. Bild 
av arbetsprocessen förklarad med aktivitetsteorins begrepp).  
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Summary  
 
 
 
 

Play process, intervention of special educational activities  
in (pre-) school 

When activities stimulate learning, social integration and  
reduced exclusion 

 
 

Introduction: 

There are children in (pre-) school who are "outside the pedagogical inter-
action zone" in the classroom. According to Activity theory it is important 
to look for and identify the proximal zone in the work in order to han-
dle differences in the children’s learning processes. This thesis raises and 
discusses:  

Work with Activity theory in practice related to children in need 
of support. What are the motives for changing work strategies? In what way 
can we change the environment, the reasoning about support, and 
the concrete interaction play in the daily work?  

This thesis expounds special educational development work in (pre-) 
schools. Data were collected during 1994-99, and were then processed and 
analysed during 2002-06. The work originates from a bottom-up perspec-
tive and is based on action research where I have acted interactively with 
those concerned.  The study is based on the work with nine school districts 
within a municipality in Sweden. The learning of 37 children (10 girls and 
27 boys in ages between 3 and 12 years) has been observed. The children 
were identified to be in need of directed support as they did not get in-
volved in the school’s daily programmes and activities. The thesis de-
scribes:  

 
- Activity theory;  
- Children in need of support;  
- Motives for changes in work strategies, environment, pedagogical 

support and interaction play  
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Aim: 

The purpose of this thesis is, based on activity theory, to highlight educa-
tional situations and to describe: 

 
- the motives for change 
- how the work for change was made concrete 
- how the activities crystallised and were realised 
- how action theory and documentation of the activities were inter-

laced  
 

Thus, it was about identifying the individual’s potential development zone 
in terms of possible actions and activities in the (pre-) school I wanted to 
follow up and document this based on the four activities: 

 
- the play process with the children 
- supervision of teachers 
- teacher training 
- conversations with parents 

 
The thesis deals with describing a work process with many individuals in-
volved, with support of documented materials and based on knowledge 
about how to manage the research process. It is well known that the poten-
tial development zone commonly is associated with the learning of chil-
dren, but what about the learning of the adults? Teachers and parents can 
create situations for both enriching and limiting learning in the child’s envi-
ronment. 

Use of activity theory: 

Leontiev’s activity theory with concepts such as needs, shortcomings, mo-
tives, operations, actions and goals contributed to highlight how behav-
ioural patterns changed and developed among children, teachers, work 
teams and parents. Activity theory will be used to: a) describe a formative 
process and b) analyse data. 

What needs lie behind the teachers’ requests for support in pedagogical 
practice? What kind of motives influenced the pedagogical work from the 
start? What happened with needs and motives, acting and thinking through-
out the working process when new activities were introduced? How did the 
activities influence the teachers’ struggle to a) reach the school goals for 
each child’s learning and b) adapt daily activities according to these goals 
in the (pre-) school environment?  
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Complementing theories 
Theories about the human capacity for learning from a biological, psycho-
logical, social and pedagogical perspective complement the descriptions of 
interaction processes, play and phenomena which are presented in this the-
sis. The relationship between the individual, activity and environment has 
been highlighted, supported through the views of different researchers 
which identify activities as being central actions in encounters between in-
dividuals and interchanges of ideas and experiences.  

Methods 

Triangulation has been used to collect and analyse data. The formative 
work process – the experiences and effects which the work has generated – 
is described in follow-up conversations with teachers, work teams and par-
ents. Retrospective data describe the change processes.   

Data collection:  

The children’s play and learning processes were observed. Reactions to and 
reflections on the children’s progress in interaction and learning were fol-
lowed up through interviews with teachers and parents.   

Questionnaires were completed by work teams in relation to working 
with individual children. Their perception of the work with the four activi-
ties and potential resources available were followed up. They described 
how they, in their capacity as interactive partners approached the child. 
There was a follow up study on whether, and how, the behaviour of the 
child changed in relation to the implementation of the play process.  The 
questionnaires were completed by the 25 work teams which participated in 
the research. 

 
Documentation was done by:  
 
- Observations of children’s activities in an ordinary group or class-

room environment.  
- Videotape recordings of interaction play with the children through-

out the working process.  
- Interviews with 30 teachers and six parents from a retrospective per-

spective  
- Following-up questions, about handling the activity and the chil-

dren’s learning in (pre-) school (answered by the work team close to 
the child). 
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The teachers observed and took notes on how the work progressed. The 
notes served as a basis for follow-up conversations every third week. Half 
of the group of children was video recorded. The video films functioned as 
a basis for conversations with teachers and parents. The child was able to 
keep his/her personal video.   

Selection 

Children were selected, in the first instance, based on whether the teachers 
in the work team had requested special educational support for a child. The 
parents were offered the opportunity to let the child try out a session of par-
ticipating in the play process in connection with the initiation of the educa-
tional support. The activity consisted of participation during 1-4 school 
terms.  

The children were assigned to one of three groups based on whether A. 
the teacher worked with the child, supported by my guidance; B. I had star-
ted the work and another teacher took over or; C. I worked with the child in 
the play process. The choice was made based on the child’s need of support 
and whether the teachers considered themselves able to carry out the task 
based on their work load. 

Six of the parents were selected for interviews. They represent the chil-
dren belonging to groups B. and C.  The interviews were carried out by a 
person that they were not familiar with. I chose to hold back and give others 
an insight. The interviewer did not have any experience of the play process. 
This was a deliberate choice intended to let the parents in the interview 
situation be the one with the knowledge about the play process and the ac-
tivity that had been carried out. They had the knowledge about their child’s 
abilities and behaviour in different situations. 

Intervention of new activities 
What happened when we introduced four activities to stimulate communi-
cation in practice? The activities were structured:  

  
- dialogue and play processes with the children (1-4 times a week),  
- supervision of teachers and school teams (every third week),  
- teacher training (before and throughout the work process) and  
- dialogues with the parents (daily for pre-school children and weekly 

for school children, and + 2-4 times planned longer meetings per 
term)  
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Teacher training days for the work teams included: dialogues about play, 
learning and communication. Theories were presented and practical appli-
cations were discussed together with me, the researcher. In connection with 
the introduction of the play process the participants were offered supervi-
sion to guide them through the realisation of the work. The activity – the 
play process – was preceded by documentation work where materials were 
collected by the work teams in the first instance and then by myself as spe-
cial educator and participating observer.  Through participating in the ac-
tivities and following daily programmes it was possible to get an impres-
sion of each individual child’s capacity for learning in the everyday envi-
ronment. Conversations with the parents of the child have been carried out 
in parallel with the implementation of the remaining activities.  

Action research 

My role as action researcher changed between being: 
- educator  
- participant observer,  
- model worker in introduction of play process learning  
- tutor 

 
In the beginning of the work I had the role of educator. I introduced the 
play process activity and the theories behind interaction, play and commu-
nication. The participants took part in courses and the theory presentations. 
The sessions were combined with follow-up practice exercises. The teach-
ers also had to, in practice, learn how to use different techniques for the 
work to document the children’s play in the pedagogical work. After a wile 
they asked for support for children they noticed were not progressing with 
their learning. I now got the role as participant observer and model worker 
and the question was how to start up cooperation with parents. The children 
were in need of close support with attention to the possible moment of op-
portunity for making eye and ear contact. The planning and work strategies 
had to be changed in the work team and daily activities. Each child got their 
own play partner, an adult whose expressions conveyed, “this task is some-
thing that I will feel interested in and want to try”. My role as tutor was in-
troduced in parallel with the play process activity. While the play process 
was going on, it could consist of 1 – 4 terms as a tutor for the teacher in 
practice and her team where we could meet and exchange content and ex-
perience. These meetings were built on what they had noticed from obser-
vations and interactions during the play process with the child. At the end 
of each term a follow-up evaluation was done and new goals were formu-
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lated together with the parents and the working team in the (pre-) school. 
Some questions were formulated and used as a tool for that part of the 
work.  

The goal in the working process 

The goal was to support the child in order to build up the competences they 
needed to handle interaction and to take part in the daily activities. They 
needed to raise their standards in using symbolic acting and thinking. Some 
of the children lacked words and concepts to express themselves. The often 
lost the missed the message in dialogues and it was difficult for them to fol-
low the daily programme and to take part in play with other children.  

Results: 

The purpose of this thesis is to follow up what happens when change work 
is initiated. At the start of the development work there was an imbalance 
between the actual situation and the school’s assigned goals. Some of the 
imbalances that first became clear during initial dialogues with teachers and 
parents and through observations of the school activities were:  

 
- Imbalances between children’s/student’s ability to meet and adapt to 

the pre-school and school environment, and the teachers’ opportuni-
ties and ability to adapt the activities in the (pre-)school to chil-
dren’s/students’ capacities and needs.    

- Imbalance between the insight of parents and the possibility of actual 
participation in the pedagogical activities and the interests of the pe-
dagogical activities, and possibly the fear of being open to scrutiny 
and involvement. 

- Imbalance in the education of teachers – the competence to deal with 
and approach all children and parents, and knowledge to meet differ-
ent children’s needs and abilities for learning in the daily activities.  

 
37 of the 40 children who were included in the research from the start could 
be followed up. The teachers, parents and I – in the capacity of special edu-
cator – reasoned together about what themes that the play process could 
include; about good alternatives for the child. The purpose with the play 
process was to provide the child with the competences which could help 
him/her to acquire and use language, both concrete and symbolic for play 
and interaction. The learning of nine children was followed up and de-
scribed in case studies. It was three girls and six boys. The children repre-
sent a selection, the youngest not yet three years of age up to nine years of 
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age. The other 27 children were followed up and are outlined in summative 
descriptions. More boys than girls are represented in the research as there 
were 27 boys and 10 girls in total. The children in the case studies represent 
the three activities: pre-school, the pre-school class and school. The patterns 
in the result analysis showed: 

   
- Teachers needs;  
- Children’s needs 
- Parents knowledge;  
- Effects, changes of behaviours and co-operations 
- New patterns of activities and behaviours emerge 

 
The teachers needed education about interaction, communication and play, 
how to carry out observations and documentations. From the beginning 
they expressed that they needed support to handle the children’s needs. Af-
ter education training they identified children who did not get involved and 
would not participate in daily activities. These children expressed more or 
less aggressive - or provocative – communicative behaviours, they could 
not handle interacting or taking care of invitations to take part in dialogues 
or play with other children or adults.  

In terms of the children’s needs, it appeared that these children lacked 
variation in the way that they expressed themselves and handled situations. 
An imbalance was identified between the children’s activities and the op-
portunity for them to take part in the activities offered by the “pedagogical 
room”. The observations showed children who behaved passively - or over 
actively. The consequences of the imbalance and lack of variation led to an 
“outsider’s position” for the child. The child could not handle the activities 
and daily programmes at the (pre-) school.  

The parents needed, and trusted, the teachers’ abilities to identify and 
understand the children’s needs. Parents were not clear about the children’s 
needs from the beginning; they had no knowledge or reference by which 
they could determine, or compare, how the child developed. To the parents 
it was not clear that child’s play and communication pattern had an impact 
on the child’s learning and access to interchanges of experiences in activi-
ties. 

Effects 

The four activities introduced were proposed to work as a concept around 
each child. Changes of strategies and altered dispositions of pedagogical 
resources, time and room allocation and a purposeful use of play materials 
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created an environment in which the child’s learning process and patterns 
of interactions could be stimulated. The planning and coordination opened 
up for a more purposeful use of resources and adaptation of the environ-
ment. Needs and limitations which had been present could be resolved, both 
for adults and children. All individuals involved got information and tried 
to support the child’s learning with the play process activity. The coopera-
tion between the adults was expressed as something that would have im-
pact on the process. The participation and sharing of experiences in the 
working process motivated all involved to stimulate the child’s ability to 
acquire communication skills, to handle words and to reflect on learning. 
The teachers played with the children in (pre-) school. The teachers imi-
tated the special educator’s way to approach and guide the child in the 
process. The child’s “world” and life experiences were noted down and 
were used as a source, then presented in play to motivate the child’s learn-
ing. The children needed training in interaction play and close support to 
build up and develop their own understanding of the use of language and 
symbolic thinking in different ways.    

The parents described how they tried to imitate the play process at home. 
On videotape they observed the relationship and approach that the re-
searcher used to meet children’s play as a partner. The parents identified the 
adults’ need to approach the child on the child’s level.  

New patterns of activities and behaviours emerge 

An initial analysis of the relationship individual-activity-environment 
showed that many of the children either exploited or did not fully make use 
of the resources in “the pedagogical room”. 37 of the 40 children could be 
followed up. The learning of nine children is described more in depth in 
case studies. We cannot draw general conclusions based on such a limited 
data set but it is possible to discern patterns of activity. These are high-
lighted in the children’s behaviour and interactions in “the pedagogical 
room”. An imbalance between individual, pedagogical support, inter-
changes with others and the use of materials became apparent. 

Five out of 10 girls are in pre-school when support is requested. The 
first observations in the pre-school and accounts from teachers and parents 
show that the girls do not participate in the pre-school’s daily activities to 
the extent which is desired. Two of the 10 girls are in pre-school classes, 
their patterns of behaviour are overactive and they communicate in a way 
which is detrimental, both towards other children and towards adults. Other 
children are scared of them. Three out of the 10 girls go to school when 
teachers and parents point out the need for support for the child. In this case 
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these three girls are underactive and perceived as being restrained and re-
served during play, in company with others and during learning activities in 
the school. One girl can satisfactorily take part in the activities of the pre-
school.  

17 out of the 27 boys in the study are in pre-school when special educa-
tional support is requested. Of those 17, 11 are perceived as being underac-
tive in relation to daily activities and five overactive. The latter show signs 
of a negative pattern of contact in the encounters with other children and 
adults. One boy in pre-school can satisfactorily function in daily activities. 
In the pre-school class there are eight boys in need of support and of those 
three are under- and four overactive, also showing signs of a negative pat-
tern or contact. One boy in a pre-school class can satisfactorily function in 
activities together with other children and keep up with the timetabled ac-
tivities. In a school environment there are two boys, both boys show signs 
of being underactive in the review and analysis after the first observations.  

A second analysis shows that the pedagogical environment could 
strengthen the child’s learning when directed interventions were adapted to 
the needs of the child. The approach of the teacher, eye-ear contact, sym-
bolic play in different roles and support through materials stimulated the 
child to assimilate concepts and language. The actions of the adult served to 
guide the child. The adult sought the child’s potential development zone, 
where a moment’s pedagogy in the encounter determined how one should 
progress in order to entice the child to take part in interaction and inter-
changes. Varied use of symbolic gestures and actions were utilised to in 
order to create a play environment, bringing to life themes where roles were 
explored. There is now signs of change, a new pattern of activity appear in 
the interpretation of the follow-up material. Three of the underactive girls 
in the pre-school have, after participating in the play process, become more 
active and two of those are in a pre-school classes and one remains in a pre-
school environment. The two overactive girls have toned down their behav-
iour and can function better in activities and relations with others; they are 
now in a school environment. Three girls who previously were underac-
tive in school are now more active in the school environment. Only one of 
the girls is still perceived as being underactive and she is in a pre-school 
environment. The girl who was initially active in pre-school has retained 
her positive behavioural pattern. Nine out of the 10 girls can better function 
in interactions and activities after the period of support interventions. Most 
of the children have change type of school and managed the transition well. 
When we look at the distribution of boys in the different activities the pic-
ture is somewhat different. None of the boys remains in pre-school activi-
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ties. 13 boys are now in pre-school classes where eight of them now show 
signs of behaviour which is well in tune with the daily programme in the 
pre-school activities.  One boy is still overactive and two boys are underac-
tive in the sense that they need adult support to manage to participate in the 
planned activities and games with other children.  14 boys are now in 
school and 12 of those manage well to keep up with the school activities 
and to take responsibility for tasks, as well as playing and interacting with 
other children. Two of the boys in school show signs of being underactive 
and they need continued close support by an adult in order to handle the 
school’s activities.  In total, 22 of the 27 boys can function satisfactorily in 
the educational activities in the environment that they are in.  

The teachers were in need of training and supervision in order to manage 
the task to meet the needs of the children. The work teams were encouraged 
by finding that the interventions had beneficial influences on the child’s 
learning and communicative competence.  It was possible to change behav-
ioural patterns of both children and adults, both in the (pre-) school and 
home environment. Established structures could be replaced with new ones 
and it was possible to introduce more purposeful actions and activities. The 
potential possibilities in the school environment became clear. Disposition 
of pedagogical resources, time and room allocations could be altered.  

The parents adopted the play process. They imitated actions and contrib-
uted with materials to support the child’s learning. They saw how the be-
haviour of the child changed in the home environment. A triad of coopera-
tion and interchange between the adults had a positive influence on the 
child. The pedagogical and home environment overlapped. The knowledge 
about which daily activities that the child had been involved in served as a 
source for encouraging the child to participate in play activities. The chil-
dren showed willingness to get involved in games, learning and to partici-
pate in daily activities and interchanges with others. The work shall, with 
time, hopefully result in the children achieving the school targets. This the-
sis serves to inspire others to adopt similar activities and strategies in order 
to establish a more purposeful pedagogical environment. The work influ-
enced the children’s learning; their behaviour changed for the positive. The 
children started to show an interest in the play of other children and they 
tried to handle and take part in activities. Aggressive behaviours were re-
duced or disappeared. The children got more involved in the daily activities 
in (pre-) school. In this thesis, learning is about and knowledge construction 
in school environment. 
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Förteckning över figurer, frekvenstabeller och bilagor  

Figurer 1-12: 
 
Del 1. 
Figur 1. Samspelsmodell, P Björklid och S. Fischbein, (1992) av skilda pedagogiska   
system  
 
Del 3.  
Figur 2. Barns kompetens att hantera åtta symboliska nivåer, M. v Walden och G-M.  
Wetso (1995 och 1997) 
Figur 3. Dominerande verksamheter under barns utveckling, efter Elkonin (1971) 
 
Del 4. 
Figur 4. Arbetsgång – forskningsprocess sett över tid 
 
Del 5. 
Figur 5. Sammanställning över urval av nio fallbeskrivningar (1 av 3)  
Figur 6. Sammanställning över nio fallbeskrivningar med redovisning av aktivitet  
(2 av 3)  
Figur 7. Bilden av barnens aktivitet i det pedagogiska rummet, utgångsläge (1 av 2) 
Figur 8. Bilden av barnens aktivitet i det pedagogiska rummet, uppföljning (2 av 2) 
 
Del 6. 
Figur 9. Sammanställning, nio fallbeskrivningarna med redovisning av progression,  
deltagande i samspel och aktivitet (3 av 3) 
Figur 10. Triad över hur samverkan kan påverka 
  
Tabeller 1- 31.  
 
Del 5. 
Bygger på arbetslagets iakttagelser, uppfattningar om barnets handlande:  
1. Antal barn fördelat på barn antal tillfällen de deltagit i lekprocessen 
2. Antal barn fördelade på tidsåtgång vid varje tillfälle 
3. Fördelning utifrån hur pedagogerna uppfattat att barnet tar initiativ till att skapa och 
hålla igång lekprocessen  
4.Fördelning utifrån hur pedagogerna uppfattat att barnets kommunikativa  
kompetens, handlingar och gester utvecklats under lekprocessen 
5. Fördelning utifrån hur pedagogerna uppfatta barnets förmåga att använda föremål  
eller gest för att symbolisera något annat  
6. Fördelning utifrån hur pedagogerna uppfattat barnets förmåga att ta och hålla  
öron- och ögonkontakt under lekprocessen  
7. Fördelning utifrån hur pedagogerna uppfattat barnets förmåga att delta och  
anpassa sig till gruppens aktiviteter och dagsprogram i den pedagogiska miljön  
8. Fördelning utifrån hur pedagogerna uppfattat att barnet klarat att leka med eller  
att uppehålla sig i närheten av andra barn samt förmåga att sysselsätta sig själv  
 
Bilagor 1-3: 
 
Bilaga 1. Sammanställning av barn som deltagit i aktiviteten i lekprocessen  
Bilaga 2. Pedagoger som deltagit i lekprocessen i relation till respektive barn/och  
om byte av pedagog skett  
Bilaga 3. Begreppen i aktivitetsteorin här satt i förhållande till fallet: Pojken på golvet. 


