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Bakgrund             
I kapitlet bakgrund ger vi en beskrivning av barn med ett inagerande beteende och 

pedagogernas betydelse för dessa barn. Vi redogör också för lekens, samspelets,  

kommunikationens och föräldrasamverkans betydelse för barn med ett inagerande beteende. I 

bakgrunden redogörs även relevant forskning. 

 

Syfte  
Vårt syfte med undersökningen är att ta del av pedagogers beskrivning av förskolebarn med 

ett inagerande beteende samt pedagogernas arbetetssätt/metoder med att få dessa barn att 

samspela, kommunicera och bli delaktiga i lek och aktiviteter. 

 

Metod   
I vår undersökning utgick vi ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Vi använde oss av en kvalitativ 

metod där intervju var vårt redskap. Vi intervjuade sex pedagoger som är verksamma inom 

förskolan. Vår teoretiska utgångspunkt är Säljös sociokulturella teorier. 

 

Resultat 
Pedagogerna i vår undersökning beskrev metoder som små grupper och att utgå ifrån barnets 

intresse som betydelsefulla i sitt arbete med barn som har ett inagerande beteende. Vi ser att 

pedagogens närvaro i barngruppen skapar förutsättningar för att upptäcka och stötta barn med 

ett inagerande beteende. 
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Inledning 

Och Knyttet gick med trötta ben mot väster, han var så ensam som ett knytt kan bli. Där satt en glad 

hemul med sina gäster och tände på ett stort fyrverkeri. Varenda en bar blommor i sin svans och inne 

under träden var det dans och fyra karuseller åkte runt med spel och sång där satt de tretton homsorna 

med varsin röd ballong. Hemulen åt en stor blini med hallonsylt och smör men ingen såg att Knyttet 

kom och stod där utanför. Men vem ska trösta Knyttet med att säga som det är; Stig in och säg go-

dafton så att de ser att du är här! (Tove Jansson 1960) 

Många barn med sociala och emotionella problem har liksom Knyttet svårigheter i sin kom-

munikation, både med vuxna och med andra barn. Det brukar leda till att de ofta utesluts ur 

både lek och samvaro. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga och betydelsefulla i förskolan. 

Det kan vara en komplicerad uppgift att ta plats i en barngrupp oavsett vem man är. Vi tror att 

pedagogernas tillvägagångssätt och förhållningssätt har en avgörande roll för att få barn med 

ett inagernade beteende delaktiga i verksamheten. 

  

Genom egna erfarenheter som pedagoger upplever vi att barn med ett inagerande beteende 

inte ställer till så stora problem för sin omgivning medan barn med utagerande beteende krä-

ver direkta återgärder eftersom de skapar problem för sin omgivning. De andra barnens säker-

het går i första hand. Eftersom barn med ett inagerande beteende inte utmärker sig i barngrup-

pen är det viktigt att pedagogerna uppmärksammar dem. Det är också viktigt att pedagogerna 

hjälper dem i leksituationer, samspelsrelationer och i kommunikationen med andra. Vi tror att 

om stödet uteblir får det konsekvenser för barnets utveckling och lärande eftersom de inte 

själva har kompetensen att ingå i gemenskapen på egen hand.   

 

När vi sökt efter tidigare undersökningar om barn med emotionella och sociala svårigheter har 

vi märkt skillnader i mängden forskning om de barn som har ett inagerande beteende kontra 

de barn som har ett utagerande beteende. Därför fokuserar vår undersökning på de barnen som 

drar sig undan och inte deltar i lek och aktiviteter och som kan komma i skymundan. Vi är 

nyfikna på hur pedagogerna arbetar med att få barn med inagerande beteende delaktiga i verk-

samheten. Vår uppfattning är att de barn med ett inagerade beteende har lika stort behov av 

stöd som de utagerande.  
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Syfte  
Vårt syfte med undersökningen är att ta del av pedagogers beskrivning av förskolebarn med 

ett inagerande beteende samt pedagogernas arbetetssätt/metoder med att få dessa barn att 

samspela, kommunicera och bli delaktiga i lek och aktiviteter. 

 

Begreppet inagerande beteende 

Begreppet inagerande beteende innefattar nyanser av sociala och emotionella beteendepro-

blem. Vi vill använda ett brett begrepp som innefattar barns olika beteenden eftersom den 

sociala och emotionella utvecklingen kan hämmas då barnen inte deltar i sociala sammanhang 

av många olika orsaker. Det kan handla om känslor och även sociala svårigheter i lek, sam-

spel och kommunikation. Lund (2006, ss. 19-23) beskriver att hon använder begreppet som ett 

”paraplybegrepp” då det enligt författaren inte är en homogen grupp som uttrycker sig på ett 

speciellt sätt. Det som personer med ett inagerande beteende har gemensamt är enligt författa-

ren att de inte har ett förväntat beteende, att lärandet och utvecklingen hämmas av beteendet 

och att beteendet försvårar positiv samverkan med andra.  

Begreppet inagerande beteende inkluderar i denna uppsats barn som beskrivs som tillba-

kadragna, svåra att få kontakt med, inåtvända, ängsliga, passiva, blyga eller tysta eller en 

kombination av flera av dessa beteenden.  
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Bakgrund 

I kapitlet bakgrund ger vi en beskrivning av förskolebarn med ett inagerande beteende och 

pedagogernas betydelse för dessa barn. Vi redogör för relevant forskning om lekens, samspe-

lets, kommunikationens och föräldrasamverkans betydelse för barn med ett inagerande bete-

ende.  

 

Barn med ett inagerande beteende 

Ett barn med ett inagerande beteende kan ha många olika svårigheter. Enligt Folkman (1998, 

ss. 65- 73) brottas ofta barn med ett inagerande beteende med sin självbild, duger jag, finns 

jag, är jag verklig? Ett barn med ett inagerande beteende kan enligt författaren känna en stor 

tveksamhet och tilltro till sin egen förmåga och sig själv som person. Författaren påpekar 

också att barn med ett inagerande beteende oftast inte visar sina känslor eller uttrycker sin 

vilja. Kinge (2000, s. 17) menar att barn med sociala och emotionella svårigheter oftast har 

problem med kommunikationen, både bland barn och vuxna.  

 

Att ta plats i en barngrupp anser Folkman och Svedin (2003, s. 56) är en svår uppgift för de 

flesta barn, men för ett barn med inagerande beteende är det ännu svårare. Barn med sociala 

och emotionella svårigheter kan ha svårt att både få kamrater och att behålla dem. Asmervik 

(2001, ss. 11-12) menar att goda kamrater har ett utbyte av varandra där båda parter tillfreds-

ställer varandra genom att vara vänliga, förstående och visa hänsyn. Barn med inagerande 

beteende kan ha svårigheter med kamratrelationer då de inte ger så mycket tillbaka vilket en-

ligt författaren kan leda till att andra barn drar sig undan eller undviker kontakt eftersom de 

inte får den respons de förväntar sig. 

 

I en undersökning gjord i Norge genomförde Lund (2006, s. 113) intervjuer på barn och lä-

rare. I undersökningen framgick det hur viktig vänskap är och författaren menar att identiteten 

blir till i gemenskapen med andra. I sin studie kom Lund (2006, s. 114) fram till att barn med 

inagerande beteende är mer sårbara då de har svårigheter i samspelsrelationer och kommuni-

kation. Vänskap uppstår i gemensamma intressen men också genom ett gott arbetsmiljökli-

mat.  Författaren menar att goda möten mellan elever tar sin utgångspunkt i bra samarbetsru-

tiner och en stor respekt för olikheter.  

 

 

Pedagogens betydelse för barn med ett inagerande beteende 

Pedagogernas uppgift för barn med inagerande beteende är enligt Folkman (1998, s. 67) att 

hjälpa barnet hitta lust och att uttrycka sin vilja så att det stärker dem att våga lita på sin egen 

förmåga. Barn med inagerande beteende behöver trygghet, omsorg, kroppskontakt men även 

hjälp att komma ur sin isolering. Kinge (2000, ss. 10-19) menar att förskolan har en oerhörd 

betydelse och stora förutsättningar att hjälpa barn med sociala och emotionella svårigheter, 

men att det krävs stor kreativitet, stort tålamod, initiativrikedom och aktivt ingripande från 

pedagogen för att nå fram till barnen. Drugli (2003, s. 11) menar att ju fler vuxna som upp-

märksammar och hjälper barn som har ett inagerande beteende kan ha en avgörande roll för 

barnets vidare utveckling. Det inagerande barnet behöver vuxna som har stora öron, ögon och 

ett varmt hjärta. En metod kan enligt författaren vara att man skapar ett system där pedago-

gerna registrerar hur mycket man uppmärksammar varje enskilt barn. 
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Lek och Samspel 

Under lek och samspel kommer vi att beskriva barn som inte leker och vad det kan ha för 

konsekvenser för barnet.  Vi redogör för pedagogernas betydelse i barns lek och samspel samt 

relevant forskning i ämnet. 

 

Barn som inte leker 

I nästan varje barngrupp finns det enligt Knutsdotter Olofsson (2003, s. 82) barn som inte 

leker av olika anledningar. Enligt Folkman och Svedin (2003, s. 14) kan det bero på att barnet 

saknar förmågan att återge sina upplevda händelser i leken eller oroligheter i familjeförhål-

landena som gör att barnets värld är kaotiskt. Författarna menar att konsekvensen av att barn 

inte leker kan göra att de blir känslomässigt omogna. Barnen kan fastna i verkligheten här och 

nu, de kan få försämrad berättarförmåga vilket leder till att de inte utvecklar sin sociala kom-

petens.  Enligt Folkman och Svedin (2003, s. 119) är leken ett jättebra verktyg på förskolan 

för att nå barn med kontaktsvårigheter. 

 

Knutdotter Olofsson (2003, s. 111) beskriver att barn som är passiva och står utanför leken 

kan upplevas osynliga i barngruppen, ingen vet eller har sett vad barnet har haft för sig under 

dagen.  

 

Barn i lek och samspel 

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010, s. 6) är leken viktig för barns utveckling och 

lärande. Lek skall enligt Lpfö 98 (2010, s. 8) bidra till det lustfyllda lärandet där kommunikat-

ion, samarbete och problemlösning är viktiga ingredienser i barns utveckling och lärande.  

 

Folkman och Svedin (2003) har gjort en undersökning om barn som inte deltar i lek och ge-

menskap. De efterlyste arbetslag som var intresserade av att genom egna observationer och 

reflektioner se hur pedagogerna kunde väcka lusten hos de barn som inte deltog i lek och 

samspel. I undersökningen deltog sex avdelningar med sammanlagt dryga hundra barn. Av 

dessa hundra barn fanns det åtta barn med ett inagerande beteende. Alla var pojkar mellan tre 

och fem år. En av pojkarna beskrevs som tyst och tillbakadragen, en annan beskrevs som att 

inte söka kontakt och inte deltog i lek med de andra barnen, den tredje beskrevs som orolig 

och rastlös, den fjärde beskrevs som ensam, instängd i sin egen värld, den femte som en liten 

forskare som levde i sitt egna universum utan att söka kontakt med andra, den sjätte som tyst 

och blyg och samspelade bara med vuxna, den sjunde som manisk och kaotisk som fastnade i 

en enda lek vilken var att springa omkring och vråla och skrika som ett vilddjur och den åt-

tonde som innesluten i en bubbla. Det pojkarna hade gemensamt i början av projektet var ut-

anförskapet och de vuxnas oro. (Folkman & Svedin, 2003). 

 

Under projektets gång genomfördes reflektionssamtal och observationer på pedagogernas 

arbetssätt. Det visade sig att pedagogerna inte deltog i barnens lek lika mycket som de trodde. 

Pedagogerna tyckte sig delta väldigt mycket i lek och samspel men undersökningen visar att 

pedagogerna inte var så deltagande eller stöttande för dessa barn som de själva upplevde. 

Folkman och Svedin (2003, s. 14) menar att barns bristande intresse för social lek ibland visar 

sig i att barnet leker ensamlek, de visar inget intresse för sina kamrater och de drar sig undan 

gemenskapen. Folkman (1993, s. 51) menar att ett barn med inagerande beteende oftast inte 

har någon status i barngruppen. De blir inte inbjudna i lek, och om de blir det så har de en 

ganska betydelselös roll i leken, till exempel att vara hund och ligga under bordet. Folkman 
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och Svedin (2003, s. 21) menar för att kunna leka med jämnåriga behöver man bara lära sig 

lekens sociala grundprinciper vilka är att komma överrens med andra barn, vänta på sin tur 

och att dela med sig.  I leken menar Folkman och Svedin (2003, s. 12) att barn lär sig socialt 

samspel, bearbetar händelser och erfarenheter, blir delaktig i en gemenskap samt utvecklar ett 

rikt språk. 
 

För att kunna leka menar Knutsdotter Olofsson (2003, s. 82) att barnet måste kunna leksigna-

ler och känna trygghet för att träda in i lekens värld samt kunna läsa av de sociala lekreglerna.  

Med leksignaler menar författaren, att kunna läsa av och kunna förmedla till sin omgivning att 

detta är en lek. Det gör barnet genom att signalera med ögonen, kroppsspråk, mimik att detta 

är en lek. Enligt Vygotskij (1995) är leken den viktigaste utgångspunkten för barns utveckling 

av tanke, vilja och känsla. 

 

Enligt Löfdahl (2004, s. 157) behöver barnen varandra för att utvecklas. Författaren beskriver 

att barnen genom lek, samspel och kommunikation gör en koppling mellan kulturen de lever i 

och kamratkulturen de leker i. När barn leker med barn krävs det enligt Folkman och Svedin 

(2003, ss. 61- 65) att barnen kan samsas, dela med sig och att barnen vet när det är på låtsas 

och när det är på riktigt. Barnen behöver förstå hur man turas om, ha insikt om att leken är 

gemensam och att den gemensamma idén utvecklas tillsammans. Författarna lägger också stor 

vikt vid att samspelet mellan barn ger stora erfarenheter som inte kan ersättas av vuxenkon-

takt. För att komma in i lek som redan pågår anser Folkman och Svedin (2003, s. 64) att bar-

net behöver vara lyhörd och visa respekt för den pågående leken. Ett bra sätt att ta sig in i 

leken kan vara att först ta reda på hur leken går till för att sedan bidra med en position som är 

lämplig i den aktuella leken. Detta kräver både fantasi och mod att våga genomföra på egen 

hand. 

 

För att kunna ingå i en gemenskap menar Folkman och Svedin (2003, ss. 59- 67) att barnet 

behöver upptäcka att samspel med andra är lustfyllt och lockande. Barnen behöver också 

känna att de har något att ge i samspelet med andra. Författarna beskriver att barnen måste 

göra denna upptäckt själva men att pedagogerna genom sitt engagemang och sin närvaro be-

reder vägen. Det är viktigt att som pedagog uppmärksamma och bekräfta de små framstegen 

och göra dem betydelsefulla menar författarna då det över tid kan summeras och bli jättekliv i 

barns utveckling i samspel, lek och kommunikation. 

   

Pedagogens betydelse för lek och samspel 

Det har gjorts en del forskning om betydelsen av pedagogens delaktighet i barngruppen. I 

Folkman och Svedins (2003) undersökning började pedagogerna arbeta mer medvetet med de 

barn som ingick i undersökningen. Metoden de började med var att försöka stärka barnens 

självbild. Pojkarna behövde olika arbetsmetoder, eftersom de hade olika svårigheter. Barnen 

behövde stärkas och bekräftas i minsta utmaning i de vardagliga aktiviteterna.  I sin delaktig-

het med barnen började pedagogerna se förändringar. Folkman och Svedin (2003) menar ge-

nom att hitta barnets lust och intresse skapades trygghet och tillgivenhet med barnen. Enligt 

författarna är det också viktigt att pedagogen möter varje barn med förståelse och respekt. 

 

Resultatet av undersökning visade att alla åtta pojkar utvecklades och förändrades. Alla hade 

utvecklat sitt sociala samspel och kunde nu ta in andra i sin lek och hade fått kompisar. Alla 

pojkar beskrivs som gladare och har fått mer självtillit. De har fått mer tilltro till sin egen 

förmåga. De vågar visa och uttrycker mer vad de vill och visar sina känslor. Språket har ut-

vecklats hos samtliga. De kommunicerar och de som var väldigt tysta har börjat prata mer. De 

beskrivs som mer öppna och att ”de fått glimt i ögat” (Folkman och Svedin, 2003, s. 78) 
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Folkman och Svedin (2003) menar att relationen till de vuxna är oerhört viktig för barns sam-

spelsrelationer. En lekforskare som håller med om det är Knutsdotter Olofsson (2003) som 

beskriver att förmågan till lek hos barn oftast bottnar i viktiga umgängen med vuxna. Folkman 

och Svedin (2003) menar att det är i barn- vuxenrelationer som den sociala leken växer fram. 

Barn som inte leker behöver bygga en tillit till de vuxna för att våga leka med andra barn. 

Folkman och Svedin (2003, s. 118) menar att pedagogerna måste gå in i ett nära samspel med 

barn med inagerande beteende och bli viktiga, trygga personer i barnets tillvaro. Att man som 

pedagog försöker hitta små tillfällen i vardagen för att skapa en ömsesidig kontakt och ge-

menskap med barnet. Kinge (2000, s. 29) påpekar att för många barn är det den nära kontak-

ten med vuxna som skapar förutsättningar. Detta för att utveckla likadana relationer med sina 

kamrater så att de kan leka och ha ett socialt umgänge med dem.  

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1991, 1996) har genomfört projekt där syftet varit att se om 

pedagogers förhållningssätt påverkar barns lek. I det första projektet som Knutsdotter Olofs-

son (1991) genomförde sågs aldrig någon pedagog delta i leken under observationstillfällena. 

Det lektes heller inte särskilt mycket bland barnen och den lek som förekom var kortvarig. 

Författaren drar slutsatsen att det är de vuxna som skapar den kultur som omger barnen och 

därmed skapar förutsättningarna för en god lek.  

 

Syftet med Knutsdotter Olofssons (1996) andra projekt var liksom det första att inspirera pe-

dagoger att leka. Författarens ambition var att utarbeta en lekpedagogik. Detta gjordes främst 

genom att studera vad som ledde till lek och vad som inte gjorde det i barnens och pedagoger-

nas vardag. Knutsdotter Olofsson (1996, s. 91) fann att pedagogers närvaro bland barnen 

skapade lekstimulans och lekro. Genom att med små medel stimulera leken genom att ställa 

”rätt” frågor utvecklades barnens fantasi. Författaren talar också om att maktkampen mellan 

barnen inte blev så störande i närvaro av en vuxen. Om någras maktanspråk blev för stort 

kunde det göra andra barn försiktiga vilket gjorde att harmonin i deras lek uteblev. Fokus blev 

för stort på vad som hände utanför vilket ledde till att leken blev lidande då lek kräver att 

uppmärksamheten riktas inåt.  

 

I sina resultat visar Knutsdotter Olofsson (1996, ss. 208-209) på två olika sätt som pedagogen 

kan förhålla sig till lek. Den ena kallar hon ”Sitt ner” och går ut på att pedagogen finns till-

gänglig och där barnen kan komma och till exempel visa saker. Det andra förhållningssättet är 

att mer aktivt delta i leken som ”medlekare”. Som medlekande pedagog ger man trygghet och 

kan hjälpa till vid konflikthantering samt att utmana leken genom att till exempel ställa frågor 

som kan få leken att utvecklas. Dessa metoder ger möjlighet att upptäcka barn som är utanför 

leken och att då slussa in dem genom att som pedagog vara aktivt närvarande. 

 

När de vuxna deltar i leken menar Knutdotter Olofsson (2003, ss. 112-113) att pedagogerna 

blir förebilder och lär barnet lekkoder, hur man gör och beter sig i leken, samt att uppfatta 

leksignaler. Författaren menar att när pedagoger är närvarande och samspelar med barnen på 

deras nivå, blir pedagogerna en garanti för säkerhet och trygghet, vilket gör att barnet kan 

våga leka med de andra barnen utan att känna rädsla.  

 

Enligt Folkman och Svedin (2003, s. 57) saknar barn med inagerande beteende ofta drivkraf-

ten till kontakt med sina kamrater. Författarna menar att pedagogerna har en viktig roll att få 

barnet intresserad av de andra barnen. Kinge (2000, s. 37) menar att det är pedagogens uppgift 

att hjälpa barn med ett inagerande beteende att bli delaktig i lek och samspel. Det gör man 

enligt författaren genom att vägleda, vara engagerad och lyhörd för barnens behov.  
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Eva Johansson (2005) har lett en undersökning med etthundrafem pedagoger och cirka fyra-

hundrafemtio barn. I undersökningen observerades hur olika arbetssätt, metoder, förhållnings-

sätt och strategier hade betydelse pedagogernas samspel med barnen. Författaren undersökte 

också vilken betydelse pedagogerna kan ha för barns utveckling och lärande. 

 

Johansson (2005) jämförde i sin undersökning vilken betydelse de olika arbetssätten kan ha 

för barns lärandemiljö. På avdelningar där pedagogerna strävade mot att möta och delta i bar-

nets livsvärld och visade stort intresse och var lyhörda på vad barnen förmedlade var stäm-

ningen trygg, ömsesidig och man hade en gemenskap. 

 

På avdelningar där pedagogerna hade ett auktoritärt och styrande arbetssätt, atmosfären var 

kontrollerad med få känslouttryck, där pedagogerna hade en maktkamp med barnen om vad 

de fick, eller inte får göra var stämningen inte så samspelande. Man gav korta tillsägelser eller 

instruktioner till barnen. I dessa grupper kunde man ibland känna en distans och avstånd mel-

lan barn och vuxna. Johansson (2005) menar att i en sådan här miljö går närvaron i barns 

värld förlorad. Författaren påpekar att en lärandemiljö där pedagogerna möter och deltar i 

barns livsvärld och har ett emotionellt förhållningssätt antas främja deras lärande. 

 

Kommunikation 

Här beskrivs vikten av att barn kan kommunicera med sin omgivning. Vi kommer också att ta 

upp pedagogens betydelse för barns språkutveckling och möjlighet till kommunikation. 

 

Barn och kommunikation 

Det är viktigt att barn kan kommunicera med sin omvärld. Enligt Vygotskij (1999, s. 38) är 

språket framför allt ett sätt för social samvaro, en metod till att göra sig förstådd och förstå 

andra. Arnqvist (1993, ss. 10-19) menar att barn använder språket för att förmedla känslor och 

behov gentemot sin omgivning. Författaren påpekar att med ett språk utvecklar barnet sin tan-

keförmåga som leder till att barnet bättre kan lösa svåra problem. Författaren menar att om 

barnet inte får möjligheter att använda språket hämmas den kommunikativa utvecklingen hos 

barnet.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 134) menar att barn utvecklar sitt språk i leken. Barn sätter ord 

på transformationer, bearbetar och sätter ord på känslor samt utvecklar ett mer varierande 

språk. Barnen måste vara lyhörda på vad de andra säger för att förstå lekens väg.  Enligt 

Svensson (2005, s. 15) kan ett outvecklat språk skapa problem i den sociala kontakten med 

andra. Har inte barnet ett språk, kan de bli osäkra och självkänslan kan sjunka vilket gör att 

barnet drar sig undan. Benckert, Håland och Wallin (2008, s. 42) menar att språket kan bli ett 

hinder för barnets samspel och lek med andra barn. De andra barnen kan enligt Rygvold 

(2001, s. 206) uppleva de barn som inte har språket och det sociala samspelet som underliga, 

vilket kan resultera i att de utesluts från gemenskapen. 

 

Pedagogen och kommunikation 

I den undersökning som Johansson (2005) ledde observerade hon även pedagogernas förhåll-

ningssätt och vilken betydelse det kan ha för barnet att samspela och kommunicera med en 

vuxen. På de förskolor där pedagogerna hade ett förhållningssätt där man visade stort intresse 

för vad barnen hade att säga, lyssnade och gav barnen tid att uttrycka sig skapades många 

tillfällen till kommunikation.  
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Enligt Johansson (2005) är det pedagogens förhållningssätt och barnsyn som har stor bety-

delse för kommunikationsprocessen. En annan stor betydelse är att pedagogen uppmärksam-

mar vad barnet visar intresse för. Pedagogerna visade att det barnet säger och förmedlar är 

viktigt genom att ställa frågor och försöker tolka det barnen samtalade om och skapa samtal-

sämnen som utgick från barnens intresse. Pedagogerna tog tillvara tillfällen där kommunikat-

ion kunde äga rum som till exempel matsituationer, omsorgssituationer och de olika rutinerna 

som fanns på avdelningen. En metod de använde var att dela in barnen i mindre grupper. Det 

gav barnen större möjligheter till kommunikation. Genom att pedagogerna visade intresse 

skapade det nya möjligheter till kommunikation mellan pedagogen och barnen. 

 

Om pedagogerna inte har ett tillmötesgående och lyhört förhållningssätt kan kommunikation-

en bli mer begränsad beskriver Johansson (2005). Vardagliga händelser kanske inte uppstår 

mellan den vuxne och barnet. Omsorgssituationer och andra aktiviteter kan ske utan någon 

närvarande dialog med barnen. De vuxna kanske lägger mer fokus på att samtala tillsammans 

med varandra istället för med barnen. Pedagoger med ett sådant förhållningssätt tenderar att 

ofta ha en distans till barnet och man kommunicerar oftast bara genom att ge instruktioner och 

korrigeringar menar författaren. Kommunikationen blir oftast ensidig, barnet blir bara en mot-

tagare. Till exempel vid måltiderna uppmanade pedagogerna på den ”auktoritära” avdelningen 

att barnen skulle vara tysta och äta sin mat medans pedagogerna var tillåtna att prata med 

varandra. Vid blöjbyte var det oftast löpande band-principen som förekom. Pedagogerna arbe-

tade metodiskt, tyst och snabbt. (Johansson, 2005) 

 

Johansson (2005) menar att om vuxna inte ger barn möjligheter att kommunicera eller delta i 

samtal så kan dessa barn berövas möjlighet till ett kommunikativt samspel. Författaren under-

stryker att mötet mellan vuxen och barn är en av grundstenarna till att språket utvecklas. För-

fattaren menar att ett tillmötesgående och lyhört förhållningssätt skapar förutsättningar för 

barnets språkutveckling.  

 

Benckert, Håland och Wallin (2008, ss. 36-42) menar att det är av stor vikt att pedagogerna 

har kunskaper om barns språkutveckling som kan ha betydelse för barnets sociala utveckling 

och lärande. Författarna påpekar att det är viktigt att pedagogerna är delaktiga i barnets kon-

takter med andra barn, att pedagogen sätter ord på det barnet inte kan uttrycka själv.  

 

En annan viktig aspekt menar Svensson (2005, s. 28) är att pedagogerna vet vilken språklig 

miljö barnen har hemma. Pedagogerna kan informera föräldrarna vilken betydande roll de kan 

ha i barns språkutveckling. Genom att diskutera och samarbeta med föräldrarna om barnets 

språkutveckling menar författaren att pedagogerna förmedlar att föräldrarnas stöd är viktiga 

för barnet och att de vädersätter föräldrarnas insatser. 

Samverkan 

Nedan beskrivs vikten av en bra samverkan mellan föräldrar- barn och pedagoger- föräldrar 

till barn med ett inagerande beteende. 

Föräldrarnas betydelse 

Under förskoletiden är föräldrarna särskilt viktiga för de barnen med sociala och emotionella 

svårigheter. Föräldrarna är de som oftast ser problemen först enligt Ogden (2001, s. 122). För-

fattaren påvisa att i en familj där det finns mycket kärlek och sammanhållning skapar det 

större möjligheter för barnet att utveckla sin sociala kompetens. 

 

Brodin och Hylander (1998, s. 21) menar att alla barn föds olika, men att det är föräldrarnas 

uppgift att möta barnet och bekräfta det speciella barn de fått efter deras förutsättningar. Lika 
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viktigt är det att pedagogerna lyfter fram och utvecklar det unika i varje barn. En av grundte-

serna som Andersson (2004) utgår ifrån är att föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets 

liv.  Författaren menar, för att samarbetet skall fungera är det viktigt att man respekterar 

varandras roller. Föräldrarna känner sina barn bäst, och pedagogen kan sitt arbete bäst. 

 

Brodin och Hylander (1998, s. 21) beskriver att barn som inte syns blir lika osynliga för sig 

själv som hos andra.  Enligt Folkman (1998, ss. 157-166) känner många föräldrar sig vilsna 

och skuldtyngda över barnets svårigheter. Författaren betonar att det är oerhört viktigt att 

bygga upp ett ömsesidigt medansvar för barnet för att hjälpa barnet på bästa sätt. Andersson 

(2004, s. 158) menar att det viktigaste är att pedagogen och föräldrarna har en bra kontakt och 

inte kritiserar och konkurrerar med varandra, utan arbetar tillsammans för barnets bästa. 

 

Pedagogernas samarbete med föräldrarna 

Att samverka runt barn med ett inagerande beteende är viktigt. Folkman (1998) ledde en 

undersökning där hon intervjuade sjuttio pedagoger som beskrev sina erfarenheter och sitt 

arbete med utagerande och inagerande barn. Pedagogerna beskrev i intervjuerna hur de upp-

fattar och arbetar med föräldrarna till de inagerande barnen.   

 

Många av pedagogerna menar för att få en bra föräldrakontakt är en av förutsättningarna att 

göra föräldrarna trygga i förskolemiljön och att de känner tilltro till personalen. En pedagog 

beskrev att de gjorde det genom att visa föräldrarna respekt. Man bemötte föräldrarna genom 

att pedagogerna visade omtanke och lyssnade på dem. Man arbetade även med att få föräld-

rarna att känna tilltro till pedagogerna genom att beskriva hur de arbetade både i verksamhet-

en och med barnet och pedagogerna försökte förmedla sig på ett rakt och ärligt sätt för att 

föräldern skulle kunna lita på dem (Folkman, 1998). 

 

Pedagogerna beskrev också att föräldrar till barn som har socioemotionella svårigheter kan ha 

ett stort behov av att man visar att man tycker om deras barn, oavsett hur barnet är.  Pedago-

gerna menar att ett älskvärt förhållningssätt gentemot barnet skapar både trygghet för barnet 

och föräldrarna.  Misslyckas man med att förmedla det till föräldrarna kan det vara en av or-

sakerna till att samarbetet inte fungerar (Folkman, 1998). 
 

Under intervjuerna som Folkman (1998) genomförde kom det även fram att många föräldrar 

som har barn med socioemotionella svårigheter oftast behöver stärkas i sin föräldraroll. En del 

föräldrar lägger skulden på sig själva, känner att de kanske inte duger som mamma eller 

pappa. Kanske ställer sig frågor som; ”Vad gör jag för fel?”. För att stärka föräldrarna i sin 

roll som förälder arbetade de med att uppmärksamma och stärka dem om hur viktiga de är 

som föräldrar för sitt barn. Pedagogerna gav råd och stöttade föräldrarna i sin föräldraroll då 

de upplevde att de inte räckte till. Pedagogerna arbetade även med att stärka förälderns bety-

delse för barnet, att föräldern alltid är nummer ett för barnet. De arbetade även med att stärka 

samspelet mellan förälder och barn (Folkman, 1998).  

 

Genom att pedagogerna arbetade aktivt med att skapa ett samarbete och stärka föräldrarna i 

sin föräldraroll menar Folkman (1998) att samtliga samspelsrelationer utvecklades. Författa-

ren menar vidare att pedagogerna upplevde att de nådde fram lättare till föräldrarna på ett sätt 

som gynnade barnen och de upplevde också att de fick ett tydligare medansvar för barnet till-

sammans med föräldern. Samarbetet med föräldrarna beskrivs tydligt i Lpfö 98 (2010, s. 5) 

där förskolan skall stödja familjen i deras ansvar av barnets fostran, utveckling och lärande. 

Förskolan uppgift är att i samarbetet med föräldrarna sträva efter att varje enskilt barn skall få 

möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. 
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Teoretisk ram 

Den här undersökningen har fokus på lek, samspel och kommunikation och hur barn med ett 

inagerande beteende ges förutsättningarna att utvecklas inom dessa områden. Den teoretiker 

som beskriver dessa områden är Roger Säljö. De sociokulturella perspektiven som Säljö 

(2000) beskriver utgår ifrån den ryske psykologen Lev S Vygotskijs teorier. Även Vygotskij 

(1995) teorier kan sägas tillhöra ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Enligt Säljö (2000) bidrar alla sociala situationer till lärande som man bär med sig och använ-

der i framtiden. Människor formas och lär sig av all mänsklig verksamhet oavsett om erfaren-

heterna är positiva eller negativa. På det sätt individen uppfattar sin omgivnings metod att 

tala, precisera och lösa problem, härmar vi och använder för kommande händelser.  I ett soci-

okulturellt perspektiv intresserar man sig för hur gruppen och gruppens individer kan tillägna 

sig varandras kunskaper. Enligt Säljö (2000) är miljön och det omgivningen erbjuder indivi-

den som avgör vilket håll utvecklingen går. Genom socialt samspel kommer individen i kon-

takt med sin omvärld och lär sig dess normer och värdering och vad som är framträdande i 

den kulturella omgivningen. 

  

Att genom kommunikation kunna föra över sina kunskaper till andra och ta emot andras kun-

skaper är en av Säljös (2000, s. 22) grundtankar om hur sociokulturella resurser skapas. På det 

sätt individen tolkar och förstår sin omgivning, används sedan som resurser för att begripa och 

samtala i kommande situationer. För att kunna ha en konversation måste man enligt Säljö 

(2000) kunna samtalets spelregler, att kunna kommunicera och lyssna på vad andra har att 

förmedla. Språket ger oss möjligheter att dela erfarenheter och kunskaper med varandra enligt 

Säljö (2000, s. 34). Genom att kunna kommunicera med varandra skapas större möjligheter att 

kunna delta i sociala samspel. När individen deltar i kommunikativa möten kan han/hon få 

nya erfarenheter och kunskap att tänka, samtala och agera.   

”Den i särklass viktigaste mänskliga läromiljön har alltid varit, och kommer alltid att vara, den var-

dagliga interaktionen och det naturliga samtalet. Det är genom detta vi formas som sociokulturella 

varelser och det är genom samtal i situerade sociala praktiker vi lär oss de flesta av de interaktiva fär-

digheter vi behöver för framtiden.” (Säljö 2000, s. 233) 

 

Alla människor föds enligt Säljö (2000, ss. 66- 67) till att utvecklas i samspel med andra 

människor. Enligt Säljö (2000) finns det många situationer i barnens vardag och i skola där de 

förstår vad som sägs och görs, men klarar inte av att genomföra alla steg utan stöd från en 

vuxen. De vuxna har en central roll i barns sociala samspelsutveckling där den vuxna är före-

bild och barnet har en lärlings roll. Genom till exempel lek lär barnen sig samspelsregler, tur-

tagning och lekregler. 

 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån Säljös teorier därför att den handlar om gruppens bety-

delse för hur individen utvecklas, samspelar och kommunicerar med sin omgivning. 
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Metod 
I metodavsnittet beskrivs den kvalitativa metodens egenskaper och hur vi använt verktyget 

intervju i undersökningen. Därefter beskrivs hur urvalet av pedagoger gjordes och hur under-

sökningen genomfördes. I avsnittet redogörs dessutom hur vi tagit hänsyn till de forskningse-

tiska principerna samt tillförlitligheten och giltigheten i undersökningen. I slutet av metodde-

len beskrivs hur arbetet har analyserats och bearbetats.  

 

Kvalitativ metod 

Vi ville i undersökningen ta del av pedagogernas beskrivningar om de barn som har ett inage-

rande beteende samt vilka metoder pedagogerna ansåg att de använder för att dessa barn skall 

utvecklas i sitt samspel. Eftersom vi ville försöka förstå pedagogernas beskrivningar utgick vi 

från ett hermeneutiskt synsätt. Thurén (2007, ss. 94, 103) menar att ett hermeneutiskt förhåll-

ningssätt innebär att man inte bara söker sanningen utan även vill förstå den.  Det är genom 

tolkningen vi kan förstå pedagogernas beskrivningar.  Detta innebar att vi var tvungna att inta 

stor försiktighet och medvetenhet vad gäller vår egen förförståelse och våra egna värderingar. 

Det är viktigt att komma ihåg att det var respondenternas beskrivningar som vi var intresse-

rade att få ta del av. 

 

Utifrån syftet i undersökningen formulerades frågor med öppna följdfrågor ur ett hermeneu-

tiskt synsätt. Detta för att få reda få respondentens erfarenheter och uppfattning om barn med 

inagerande beteende. Intervjun utgick från en kvalitativ metod.  

 

Ett kvalitativt synsätt är enligt Backman (2008, s. 54) när man är intresserad av individens sätt 

att tolka och se på det man undersöker. Ofta kan man känneteckna en kvalitativ metod genom 

frågeställningarna ”hur” och ”varför”  

 

Stukát (2005, s. 32) beskriver att en kvalitativ undersökning har sina begränsningar då det 

gäller att generalisera resultatet. Detta beror enligt författaren på att det oftast inte ingår så 

många personer i de kvalitativa undersökningarna. En fördel är dock att man kan undersöka 

de få personerna lite djupare. Man kan tolka och förstå resultatet och därmed gestalta eller ge 

en karaktär åt av vad man som forskare fått ta del av.  

 

Intervju 

Ett av de vanligaste instrumenten man använder i en kvalitativ metod är intervju och där del-

tar forskaren helt eller delvis själv. En kvalitativ undersökning kännetecknas enligt Kihlström 

(2007)  genom att intervjun liknar ett vanligt samtal fast med ett klart fokus. Backman (2008, 

ss. 54-59) menar att i en kvalitativ studie frågar man inte respondenten hur verkligheten ser ut 

utan man är intresserad av hur respondenten tolkar och formar sina erfarenheter. En sådan 

undersökning är enligt författaren krävande för oerfarna forskare eftersom det ställs höga krav 

på den som intervjuar. 

 

Vi använde en kvalitativ intervjumetod där vi som intervjuare ledde samtalet genom att ha ett 

bestämt fokus. Enligt Johansson och Svedner (2006, s. 43) är frågeområdet bestämt men frå-

gorna kan variera från intervju till intervju. Vår förhoppning var dock att respondenten skulle 

uppleva intervjun som ett vanligt samtal. Enligt Lökken och Söbstad (1995, s. 98) är det vik-

tigt att respondenten känner att det han/hon säger är intressant och att intervjuaren är lyhörd 

och lyssnar färdigt. Vid en kvalitativ intervju är det enligt Kihlström (2007, s. 48) viktigt att 

den som intervjuar inte styr eller ställer ledande frågor till respondenten. Det är inte respon-
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dentens kunskap eller förståelse man är ute efter utan respondentens uppfattningar och före-

ställningar om det fenomen man är intresserad av. Författaren menar att man måste bortse sin 

egna förförståelse så man inte misstolkar eller feltolkar respondentens svar.  

 

Vi formulerade frågeställningarna utifrån vårt syfte som respondenten kunde svara på utifrån 

sina egna erfarenheter. Våra frågeställningar var fyra till antal och hade ett brett perspektiv 

med ett bestämt fokus (se bilaga 2). Därtill fanns följdfrågor som inriktade sig på att respon-

denterna skulle utveckla sina svar på ett beskrivande sätt.  

 

Innan huvudintervjuerna gjorde vi två provintervjuer på våra arbetskamrater. Detta för att 

pröva frågorna och utvärdera om några förändringar behövde göras. Det är enligt Kihlström 

(2007, s. 231) ett bra sätt att förhindra eventuella felformuleringar på frågor eller andra pro-

blem som annars kan uppstå i huvudundersökningen. Efter provintervjuerna upptäcktes en del 

felformuleringar som korrigerades och några frågor uteslöts helt medan andra tillkom. Efter 

omformulering av frågorna skickades de till handledaren som gick igenom de förändringar 

som gjorts och klartecken gavs att fortsätta med intervjuerna som skulle vara i undersökning-

en.  

 

Urval 

Genom kontakter från andra verksamma pedagoger inom förskolan valdes två kommunala 

förskolor i ett mångkulturellt område, en kommunal Reggio Emilia- inspirerad förskola och 

en föräldrakooperativt driven förskola. I undersökningen intervjuades sex pedagoger på fyra 

förskolor i utkanten av en stor stad. Med pedagoger menas både barnskötare och förskollärare. 

Kriterierna för undersökningen var att respondenterna skulle ha viss erfarenhet av barn som 

inte deltar i lek och aktiviteter på grund av att barnen hade ett inagerande beteende. Barnen 

med ett inagerande beteende skulle vara mellan tre till sex år. Förskolorna skulle ligga i olika 

socioekonomiska områden och gärna ha olika huvudmän så som kommunalt och föräldrakoo-

perativt driven verksamhet. 
 

Genomförande  

Inför intervjuerna kontaktades de sex pedagoger som skulle delta i undersökning. Alla re-

spondenterna visade stort intresse för ämnet då vi tog kontakt med dem. Vi upplevde att de 

hade erfarenhet av barn med ett inagerande beteende. Efter att tid och datum bestämts för in-

tervjuerna skickades ett missivbrev (se bilaga 1) om undersökningens syfte och om veten-

skapsrådets forskningsetiska principer. Det avsattes en timme till varje intervjutillfälle men 

intervjuerna tog cirka trettio till fyrtiofem minuter att genomföra. Eftersom vi hade svårt att 

hitta tid tillsammans för att genomföra intervjuerna delade vi upp dem och intervjuade enskilt.  

 

Innan varje intervju informerade vi respondenterna att det var deras erfarenheter vi ville ta del 

av, det finns inga rätt eller fel svar. Som hjälpmedel använde vi oss av ljudupptagning för att 

vi då i lugn och ro kunde lyssna till respondentens beskrivningar och få ett helhetsintryck av 

intervjun. Det medförde en fördel av att i efterhand kunna ha tillgång till intervjumaterialet 

som var grunden för vår undersökning (Kihlström, 2007, ss. 48- 51). 

 

Vi upplevde att samtliga respondenter var villiga att delta i undersökningen. Stämningen var 

god och avslappnad. Vi utvecklade frågorna och höll fokus på ämnet då respondenternas be-

skrivningar tog upp andra ämnen. Vi upplevde en utveckling och säkerhet i vår intervjuteknik 

ju fler intervjuer som genomfördes. Vi upplevde att intervjuerna var fria och att respondenter-

na tilläts att prata fritt om ämnet. Det kunde ibland komplicera det för oss intervjuare då en 
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fråga redan blev besvarad innan vi ens hunnit ställa den. Det resulterade ibland i att det kunde 

orsaka små avbrott på några få sekunder då vi som intervjuare skulle hitta fokus.  

  

På alla de bandande intervjuerna gjordes en grundlig transkribering av intervjumaterialet vil-

ken är grunden till resultatdelen.  

 

Etik 

När man skall göra en undersökning eller forskning är det viktigt att man följer vetenskapsrå-

dets forskningsetiska principer (vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet utgår ifrån fyra 

grundläggande huvudkrav när man gör någon typ av forskning. De fyra huvudkraven är in-

formationskrav, samtyckesgrav, konfidentialitetskrav och nyttjande krav. Vi gick tillväga så 

här för att följa de fyra huvudkraven i vår undersökning: 

  

1. Informationskrav. Det handlar om att informera de som skall ingå i undersökningen 

vad syftet är med den. Det har vi gjort genom att informera pedagogerna med ett 

missivbrev (se bilaga 1) och även när vi ringde och presenterade oss och frågade om 

det fanns möjligheter att få komma och intervjua dem. 

 

2. Samtyckeskrav. Den handlar om att den som deltar, deltar frivilligt. Den deltagande 

kan när som helst avbryta intervjun utan påverkan eller påtryckningar från forskaren. 

Detta meddelade vi pedagogerna som deltog i undersökningen i missivbrevet, innan vi 

kom ut och intervjuade. Vi informerade även muntligt innan intervjun började att del-

tagandet var frivilligt och att man kan avbryta intervjun när man vill.  

 

3 Kondfidentialitetskrav. Det handlar om att de som deltar kommer att vara anonyma i 

undersökningen. Det som samlas in skall förvaras på ett sådant sätt så ingen obehörig 

kan komma åt den information ni samlat in. Det betyder också att de som medverkar 

kommer att avidentifieras.  Det meddelade vi pedagoger som deltog både personligt 

och i missivbrev att intervjumaterialet bara kommer att användas i forskningssyfte. Vi 

meddelade även de som deltog att de kommer att avidentifieras i undersökningen. 

 

4 Nyttjandekrav. Det går ut på att informera att materialet inte kommer att missbrukas 

utan det insamlade materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte. Detta 

gjorde vi i missivbrevet samt muntligt innan intervjun.     

 

 

Giltighet och tillförlitlighet   

Giltighet och det mer akademiska uttrycket validitet handlar om att man håller sig till ämnet 

och verkligen undersöker det man vill undersöka och ingenting annat. Det är viktigt att fors-

karen visar vad syftet är med den specifika undersökningen. Forskaren måste enligt Kihlström 

(2007, s. 164) tydligt redogöra för sitt tillvägagångssätt. Då kan andra diskutera och förstå hur 

forskaren har kommit fram till sina resultat.  

  

För att öka validiteten gjordes två provintervjuer. Handledning och granskning av undersök-

ningens tillvägagångssätt gavs och förslag på förbättringar och förändringar genomgicks un-

der arbetets gång. Det ökar enligt Kihlström (2007, s. 231) innehållsvaliditeten. För att öka 

validiteten i undersökningen redogjordes tillvägagångssättet så att andra kunde förstå hur re-

sultatet nåtts.  
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Reliabilitet handlar om forskningens tillförlitlighet. Andra personer skall kunna ta del av vårt 

undersökningsmaterial och däri kunna se hur vi tolkat och fått fram resultaten. Forskningen 

måste enligt Thurén (2007, s. 26) göras på ett lämpligt urval av människor så att inte slumpen 

påverkar undersökningen. För att öka reliabiliteten i vår undersökning intervjuade vi pedago-

ger i förskolan som alla hade erfarenheter av barn med ett inagerande beteende. För att relia-

biliteten skall bli så hög som möjlig anser Kihlström (2007, s. 231) att det är viktigt att obser-

vatören eller intervjuaren får träning för att utveckla sina tekniker. För att träna och utveckla 

våra tekniker provintervjuade och övade vi på våra arbetskamrater. Det menar Kihlström 

(2007, s. 232) ger större tillförlitlighet i undersökningen. För att öka reliabiliteten bandade vi 

våra intervjuer för att inte missa något som sagts eller att vi tolkat svaren fel, det menar förfat-

taren också ger en ökad reliabilitet. 

 

I en kvalitativ intervju är det även viktigt enligt Kihlström (2007, s. 49) att respondenterna 

som deltar i undersökningen har erfarenhet av de man undersöker. Det menar författaren 

skapar större tillförlitlighet i svaren. Enligt Nilhfors och Wingård (2005, s. 83) kan det ta tid 

att hitta ett mönster i de svar man fått av respondenterna. Att sortera intervjusvaren kan oftast 

upplevas som svårt menar författarna men att målet för en kvalitativ intervju är att man skall 

hitta ett mönster som ger svar och helhetsbild av syftet med undersökningen. Vi har i vår 

undersökning kategoriserat svaren noggrant och hela tiden haft syftet med undersökningen i 

fokus för att helhetsbilden av resultatet skall svara på vår undersöknings syfte.  

 

Analys/bearbetning 

Det generella syftet med undersökningen var att ta del av pedagogers beskrivning av arbetet 

med att få barn med ett inagerande beteende att samspela, kommunicera och bli delaktiga i lek 

och aktiviteter. Då intervjuerna genomförts transkriberades de noggrant och alla transkribe-

ringar lästes igenom ett flertal gånger. Redan då började en föranalys som hjälpte till att hitta 

kategorier att sortera svaren i. Malmqvist (2007, s. 124) beskriver att analysen börjar redan då 

man samlar in materialet. Svaren kategoriserades genom att materialet klipptes ut och gemen-

samt diskuterades det huruvida det var relevant, under vilken kategori det tillhörde och också 

om svaret var vanligt förekommande eller ovanligt bland respondenterna.  Vi var noggranna 

med att inte lägga in egna värderingar då respondenternas svar analyserades då det upptäcktes 

att det var enkelt att välja bort svar som inte tycktes passa in. Då gick vi tillbaka till svaren 

och hämtade tillbaka bortsorterade svar. Vi förespråkade en bredd på svaren och olikheterna 

som vi letade fram ger denna bredd. Malmqvist (2007, s. 125- 126) anser att det är av vikt att 

ta med både det som talar för och emot den belysta frågan eftersom det annars leder till felak-

tigheter i resultatet. Författaren menar också att det är viktigt att ha koll på materialet som 

sorterats bort eftersom det vid ett senare skede i analysen kan vara av vikt för undersökning-

en.  

 

När materialet bearbetats och skrivits in i examensarbetet har vi förstått att det inte går att 

avsluta skrivandet i en del för att börja på en annan, utan processen har fortsatt i delarna hela 

tiden samtidigt som helheten i examensarbetet växt fram. Först har de olika rubrikerna hängt 

lite löst och inte varit sammanfogade med varandra och rubrikerna har bytt plats och föränd-

rats allt eftersom arbetet fortskridit. Rosenqvist och Andrén (2006, s. 45) beskriver att ett ar-

bete som utvecklas i både delarna och i sin helhet samtidigt i en forskningsprocess och skriv-

process utgår ifrån den hermeneutiska spiralen vilken författarna anser är en av de viktigaste 

principerna inom hermeneutiken.   
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Resultat 

Resultatdelen presenteras i kategorierna; Barns beteende med andra barn och vuxna, Pedago-

gens betydelse för barn med ett inagerande beteende och Utmaningar och stöd i pedagogens 

arbete. Avslutningsvis i resultatdelen redogörs för pedagogernas beskrivning om barnens 

framsteg. 

  

Barns beteende med andra barn och vuxna 

Här framkommer hur respondenterna beskrev barn med ett inagerande beteende och vilket 

bemötande pedagogerna beskrev att barn med ett inagernade beteende får av de andra barnen i 

barngruppen. Dessa svar har delats in i kategorierna; Pedagogens beskrivning av barn med ett 

inagerande beteende, Andra barns bemötande av barn med ett inagerande beteende och 

Kommunikationens betydelse för lek och samspel. 

 

Pedagogens beskrivning av barn med ett inagerande beteende 

Av de respondenter vi intervjuade hävdade alla att de har erfarenheter om barn som inte deltar 

i lek och aktiviteter. Barnen beskrevs som tillbakadragna, hade svårt att ta plats i leken, såg 

trygghet i de vuxna, lekte inte med de andra barnen. En av pedagogerna beskrev en flicka som 

hade svårt att anpassa sig till förskolan. 

Hade det tufft att börja på förskolan… tufft att släppa föräldrarna. Hon var ledsen under lång tid då 

hon började. Höll sig lite med snutten vid sidan av och kollade in läget men var inte med så mycket.  

Flera respondenter redogjorde för händelser där barn med ett inagerande beteende inte ville 

leka eller ha någon social kontakt med de andra barnen. Barnen med ett inagernade beteende 

gillade att leka ensamlekar.  En respondent beskrev ett barn som satt tyst och drömde sig bort. 

Han samspelade inte med de andra barnen. Enligt respondenten upplevde föräldrarna barnet 

likadant hemma. 

Vi hade ett barn innan som inte var med i lek… drog sig ofta ur lek… eller kom kanske inte med i le-

ken heller… gick ofta runt bara själv. //Han var liksom egentligen inte aktiv utan satt och drömde sig 

bort. När vi var i skogen allihop… där var han ändå ganska säker på sig själv så lekte han ändå alltid 

själv. När han satt och åt satt han bara tyst och åt sin mat och inget samspel med någon annan runt 

matbordet…//  Det fungerade inte hemma med släktingar eller kompisar utan då drog han sig också 

bara ur lek… gick in på sitt egna rum eller kanske satte sig i köket om de hade kompisar hemma… 

precis som han gjorde här. 

Flera respondenter beskrev att barnen hade olika sätt att samspela. Vissa valde enligt respon-

denterna att i huvudsak ta kontakt med vuxna medan andra valde barn-barnrelationer i första 

hand. En respondent beskrev ett barn som själv inte tog kontakt men ändå var väldigt följsam. 

Hon var väldigt tyst och sa inte mer än vad som krävdes av henne. En annan respondent berät-

tade om ett barn som bara hade kontakt med de andra barnen och inte fann tryggheten i de 

vuxna. Hon förmedlade sig genom de andra barnen till de vuxna. 

Hon pratade inte så mycket med oss vuxna men däremot ibland så kunde man höra henne bland bar-

nen men hon var väldigt blyg inför oss vuxna…// vände bort blicken och… så jag menar hon tog sina 

kompisar till hjälp; Gå och fråga fröken om hon kan var med t. ex i stället. 

En respondent menade att hon inte hade upplevt att ett barn alltid drar sig undan sina kompi-

sar eller har svårt att leka med de andra barnen. I stället var det enligt pedagogen vid olika 

tillfällen eller i olika situationer ett barn kan dra sig undan och inte delta. Pedagogen beskrev 

hur hon upplevde att barnet ibland deltar men inte har någon plats eller är delaktig i det som 

egentligen försiggår.  
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Jag kan inte uppleva att ett barn ständigt inte vill vara med.  

Respondenterna beskrev att de upplevde barn med inagerande beteende på olika sätt. Barnen 

var tillbakadragna, tysta, svåra att få kontakt med och pedagogerna menade att alla hade svå-

righeter med sitt sociala samspel. 

 

Andra barns bemötande av barn med ett inagerande beteende 

Respondenterna beskrev i intervjuerna hur de andra barnen agerar runt de barn som har ett 

inagerande beteende. De hade lite olika erfarenheter om hur de andra barnen agerar. Flera 

respondenter berättade att de andra barnen ifrågasätter varför inte barnet deltar eller svarar på 

tilltal men att barnen också drar egna slutsatser om orsaken.  

Ibland kan man känna att dom vet, de befäster att de gör det t.ex ”hon vill ändå inte vara med”. 

Flera respondenter redogjorde att de barnen med ett inagerande beteende ofta fick tilldelat sig 

en ganska meningslös roll i leken. Pedagogerna upplevde att barn med ett inagerande bete-

ende inte hade så hög status i leken. De fick vara det som blev över eller som ingen annan 

ville vara. De inagerande barnen hade enligt pedagogerna svårt att göra sin röst hörd hos de 

andra barnen. 

Vissa barn utnyttjar det … ja men då kan du va rollen som ingen annan vill va. Då får du va min 

hund för jag tycker det är roligt att ha en hund, eller så.  

Två respondenter skildrade en barngrupp som var mycket tillåtande. Barnen accepterade det 

inagerande barnet mycket bra. Pedagogerna upplevde inte att han var utstött eller mobbad 

eller att barnen var elaka emot honom.  Pedagogerna beskrev sina funderingar om att han nog 

mest blir bortglömd eftersom han drar sig undan. Ute kunde pedagogerna fråga någon om de 

inte kunde ta med honom i sin lek. Det fungerade ofta jättebra men att han behövde den hjäl-

pen för att få delta. Han tog inte den kontakten själv. 

Han är accepterad. Han är inte utsatt för någon mobbing eller något för han är ju snäll och så. Det 

enda är att de låter honom vara ifred för dom har ju andra kompisar att leka med. Det är nog bara så 

att han blir glömd kan man väl säga. Men det är ingen som är stygg eller elak. Vill han vara med så 

får han.  

Pedagogerna beskrev att andra barn bemöter barn med ett inagerande beteende på lite olika 

sätt. Några barn visar enligt respondenterna större acceptans mot barn med ett inagerande 

beteende medan andra utnyttjar situationen genom att styra leken. 

 

Kommunikationens betydelse för lek och samspel  

De flesta respondenterna tog upp vikten av att kunna kommunicera i lek och samspel. Peda-

gogerna menar att det kan vara en av orsakerna till varför barn inte blir delaktiga. Två av re-

spondenterna menade att lek och kommunikation går lite hand i hand. Det kan vara svårt att 

delta om man inte kan kommunicera menade flera respondenter. 

Han visste inte hur man skulle ta sig i in i lek… hur man skulle leka… han hade inget bra modersmål 

och hade ingen bra svenska… så han lekte alltid själv.  

Han kunde inte kommunicera… han kunde inte föra ett samtal. 

En annan typ av svårighet som redogjordes för av en respondent var när de hade ett barn som 

inte ville kommunicera med de vuxna. När de vuxne kom i närheten av barnet avslutades 
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samtalet och leken dog ut. I de situationerna drog hon sig undan och återgick till leken först 

då hon visste att de vuxna inte var närvarande.  

Hon blev mer tillbakadragen när vi vuxna var i närheten… då kunde det bara ta slut, samtalet…  

Alla respondenter betonade vikten av att kunna kommunicera i lek och samspel. Ibland kan 

kommunikationen hindras på grund av till exempel blyghet. 

  

Pedagogens betydelse för barn med ett inagerande beteende 

Här presenteras arbetssätt som respondenterna menade är viktiga för att få barn med ett inage-

rande beteende delaktiga i lek, samspel och kommunikation. Vikten av pedagogernas förhåll-

ningssätt gentemot barn med ingagerande beteende tas också upp. Dessa svar har delats in i 

kategorierna; Pedagogens förhållningssätt, Pedagogens roll i barnens lek och Pedagogens me-

toder för barns delaktighet. 

 

Pedagogens förhållningssätt 

Alla respondenterna lyfte sitt eget förhållningssätts betydelse då det gäller att uppmärksamma 

de barnen som inte deltog i lek och aktivitet. Flera pedagoger uttryckte vikten av att se alla 

barn. Någon pedagog menade att mottagandet på förskolan är en viktig stund där man ser det 

enskilda barnet. En annan pedagog beskrev att skyltar finns uppsatta runt om på förskolan 

som en påminnelse om att pedagogerna skall uppmärksamma varje enskilt barn. Budskapet på 

skyltarna kan lyda; Har du sett om barnens ögon glittrar i dag? eller; har du hälsat på alla barn 

idag? Över lag beskrev respondenterna att man behöver en struktur för att se alla barn. 

… och sen jobbar vi mycket och pratar om att liksom vi ser alla barn… har en struktur på hur man 

skall se alla… och vi är väldigt noga med att alla barn skall bli sedda varje dag.  

Flera respondenter uttryckte att de var medvetna om att barn med ett ingaerande beteende 

behöver stöd för att utveckla deltagandet i lek och aktiviteter. Stödet kunde bestå i att pedago-

gerna visade sitt intresse för barnet och det som barnet hade att säga eller uttrycka men också 

att locka barnet till samspel med andra genom att vara en lyhörd pedagog. 

… får en förståelse för det här barnet… och känner tillit till henne att hon kan uttrycka sig på något 

sätt bara hon får möjlighet. Hon skall inte bli påtvingad någonting men skall ändå bli lyssnad på … 

Ställa lite frågor så att hon kommer igång… försöka hitta rätt forum för henne. Vad skulle passa in… 

vad skulle hon vilja ha för något att jobba med… tillsammans med andra.  

Flera av respondenterna tyckte att acceptans för olikheter bland barnen var viktigt och också 

att se olikheterna som en tillgång för gruppen. En respondent förklarade arbetet med att låta 

barnen hitta egna lösningar. Hon menade att det enskilda barnet har betydelse för hela grup-

pen liksom att gruppen har betydelse för det enskilda barnet. Olikheterna kunde bli en tillgång 

genom att barnen fick möjlighet att uttrycka sig på olika sätt. Har man problem med att ut-

trycka sig verbalt kan det finnas andra sätt, t.ex. estetiskt. 

Jag skulle vilja se lite mer hur man kan jobba med olikheterna… hur de kan bli en tillgång… att man 

kompletterar varandra… att man kan dra fördel av det… man vill ju inte att någon skall gå och hålla 

det inom sig, utan att hon kan få uttrycka det på de sätt som känns bra för henne.  

En respondent framhävde att det är viktigt att det finns en helhetssyn på barngruppen och att 

man som pedagog ibland styr lite i gruppsammansättningarna. 
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… vi försöker leda lite… vissa barn som man ser, att dom skulle nog kunna funka ihop men som 

ännu inte hittat kontakten riktigt, så att man kan hjälpa till lite.  

 

Pedagogens roll i barnens lek  

Att vara närvarande i barnens lek uppfattade de flesta respondenter som viktigt. De tyckte att 

de inagerande barnen vågade ta för sig lite mer och kanske även fick en annan roll i leken när 

de vuxna var delaktiga. För barn med ett inagerande beteende menade flera respondenter att 

barnen behöver lära sig hur man går in i lek. Enligt en respondent är de vuxnas delaktighet i 

leken en förutsättning för barn med ett inagerande beteende. Att pedagoger verkligen deltar 

aktivt i lek och inte bara deltar bredvid tyckte en av respondenterna var otroligt viktigt.   

Att jag är aktiv själv i lek…// att vi pedagoger är i leken och inte bredvid lek… och att vi deltar när vi 

är i leken… //man har ett sånt där lekpedagogiskt arbetssätt.  

En av respondenterna redogjorde om en försiktig flicka som valde rollen att alltid bli klippt då 

de lekte frisör men började övergå till att själv klippa då pedagogerna var kunder. Att vara 

aktivt delaktig i lek åtminstone någon stund per dag uttryckte en av respondenterna vara 

mycket viktigt och att man även avslutar leken och inte bara smyger där ifrån.  Det menade 

respondenten kan få leken att sluta i misslyckande i stället.  

 

En av respondenterna menade att man som pedagog kan tala om för de andra barnen att ett 

barn vill delta i lek och därmed öppna upp för hennes/hans möjligheter att vara med. Genom 

att pedagogen stannar kvar visar hon att hon har uppsikt och därmed tillåts barnet att vara 

med.  

Man tar in henne och så talar man om att alla får vara med och leka och så sätter man sig och då vet 

ju dom andra att hon skall med i leken, det vet ju dom liksom. 

I respondenternas beskrivningar av pedagogens roll i lek förekom olika sätt att se på sin del-

aktighet i barnens lek.  

 
Pedagogernas metoder för barns delaktighet 

Alla respondenter beskrev olika metoder som användes för att få barn med inagerande bete-

ende delaktiga i lek och aktiviteter. Dessa metoder redovisas i kategorierna; små grupper, bar-

nets intresse och kommunikation. 

  

Små grupper 

De flesta respondenterna redogjorde att de delade in barngruppen i små grupper för att de små 

grupperna gav mer plats åt var och en som deltog. Det var också i de små grupperna som de 

barnen med ett inagerande beteende kunde blomma ut och ta för sig lite mer. En respondent 

framhävde att hon tror på att skapa små rum i rummen vilket skapar möjligheter för barn att 

hitta sin plats att vara på. För de lite mer försiktiga barnen ger enligt pedagogen den lilla 

gruppen möjlighet till överblick . 

Och det tror jag är viktigt med den lilla gruppen, att… man kan ha överblicken och dom vet vad som 

händer och vad som väntar.  

Barnets intresse 

Flera av respondenterna tog upp att de utgår ifrån barnens intresse. Att barnen får göra saker 

som de tycker är roligt, lockar enligt flera pedagoger till att de deltar i lek och aktiviteter. En 
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pedagog menade att det ofta finns någonting som ett barn tycker är roligt som man kan utgå 

ifrån. 

Ofta finns det ju något… dom har ju något brinnande intresse för någonting… att man ändå börjar 

där.  

Det var enligt flera respondenter viktigt att barnen får göra egna val. En pedagog redogjorde 

för hur ett morgonmöte tar upp aktuella aktiviteter och att mötet är barnens arena där pedago-

gerna samlar ihop vad som känns aktuellt för just den här dagen. En annan respondent tog upp 

ett system för hur barnen gör sina val och pedagogen menade att eftersom alla gör ett val så är 

det ingen som faller undan. 

Då gör dom sina val utifrån en magnettavla och så har dom sitt eget kort och så väljer man den akti-

vitet som man vill vara med på… och alla gör ju ett val så det är ingen som faller undan och inte är 

med utan alla har sin plats på en aktivitet.  

En respondent visar att ett barns status stärktes utifrån hans intresse. Han fick genom sitt in-

tresse av vattendjur och sin kunskap om dessa, andra barn att dela hans intresse. Enligt re-

spondenten hjälpte pedagogerna till genom att låna mycket böcker och dra ut material från 

datorn. 

Han hade ett jätteintresse och kunde väldigt mycket om detta till slut… så han blev en sån; honom 

går vi till, när vi vill göra späckhuggare eller om vi vill veta någonting… han fick ju liksom lite sta-

tus.  

Tre respondenter framhävde att det är viktigt att få barnets förtroende så att barnet vågar lita 

på pedagogerna. Pedagogerna beskrev att de vill få barnet att känna att man har tillit till dem. 

Dettas beskrev pedagogerna att de gör genom att ställa frågor och försöka hitta rätt forum för 

barnen.  

Vad är det som dom tycker är roligt… vad är det dom vill göra när dom kommer hit varje dag…  

En respondent menade att deras arbetslag diskuterade verksamheten utifrån barnens intressen. 

Enligt pedagogen arbetade man med ett projekt som styrdes utifrån barnens intressen och pro-

jektet var basen för hela verksamheten vilket enligt respondenten resulterade i att alla barnen 

hittade någon aktivitet som just de var intresserade av. 

Att projektet får bli det som blir basen för hela verksamheten… barnens fokus, barnens nyfikenhet 

och då gör det, det hos alla barn oavsett om de är försiktiga eller… och att försöka se individerna i 

gruppen som individer…// vad de behöver för att må gott här.  

 

Att uttrycka sig 

Flera respondenter uppmärksammade oss om hur barn som hade svårt med kommunikationen 

gavs möjligheter att uttrycka sig på andra sätt. Två pedagoger menade att det finns andra möj-

ligheter att uttrycka sig även om man inte har ett verbalt språk. 

Vi jobbar ju mycket med tecken och bilder så på så sätt kan det också vara att dom visar vad dom vill 

göra eller hur dom känner sig.  

respondenten berättade vidare: 

… så då ritade vi mycket… det här och det här kommer… och till slut började han också rita vad han 

ville göra. 
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En respondent menade att hon som pedagog försöker nå ett tyst barn genom att lägga fokus på 

andra barn först. Detta menade pedagogen underlättar för de barn som har ett inagerande be-

teende. 

Då börjar man att samtala med två andra först… man försöker blanda in det i samtalet så att de inte 

ens märker det. 

Alla respondenterna redogjorde att de arbetade med små grupper. De beskrev att verksamhet-

en utgick ifrån barnens intresse och att det är viktigt att barn med svårigheter i det verbala 

språket ges möjlighet att uttrycka sig på andra sätt. 

 

Utmaningar och stöd i pedagogens arbete 

Under intervjuerna fick vi ta del av respondenternas beskrivningar av svårigheter och utma-

ningar som kan uppstå i arbetet med barn som har ett inagerande beteende. Respondenterna 

betonade vikten av god samverkan mellan alla parter som deltar i barnens vardag. Dessa be-

skrivningar har delats in i kategorierna; Hinder och utmaningar i arbetet, Arbetslagets bety-

delse, Resursteam och Föräldrasamverkan. 

 

Hinder och utmaningar i arbetet  

Respondenterna beskrev hinder och utmaningar som de upplevde i sitt arbete med barn som 

har ett inagerande beteende. Pedagogerna redogjorde för det som de upplevde som svårt och 

även som utmanande i sitt yrke som pedagog. Dessa svar har delats in i kategorierna; hinder 

och utmaningar. 

 

Hinder 

Alla respondenter såg hinder i sitt i arbete med de inagerande barnen. Alla pedagogerna re-

dogjorde i olika formuleringar att barngrupperna är för stora. Pedagogerna beskrev att de upp-

levde att det saknas tid och de beskrev att de kändes svårt att räcka till.  När det är för många 

barn i förhållande till pedagoger i gruppen beskrev pedagogerna att det i första hand är de 

utagerande barnen man lägger fokus och uppmärksamhet på. Då blir det enligt flera pedago-

ger att de tysta och tillbakadragna barnen inte får den uppmärksamhet som de behöver. En 

respondent menade att i stressade situationer kan beteendet hos barn med ett inagerande bete-

ende förstärkas då de inte får det stöd som de behöver. 

 

Det är svårt att hinna med alla och tyvärr så blir det lätt dom som hörs och syns och som ger sig på 

dom andra kompisarna… det blir där man får lägga sin kraft… det är trots allt så att vi måste säkra 

barnens säkerhet.  

Det är dom gångerna när det är mycket och göra i barngruppen och man inte hinner med. Då kan det 

barnet bli väldigt tyst och stilla. Då är man inte nöjd. 

 

En respondent hävdar att det finns vissa dagar då man som pedagog inte orkar riktigt.  

Vissa dagar kanske man känner och gud man ser inte ens barna, det ringer… man ska dit… sådana 

dagar finns och det är bara att acceptera att det är så… och det får dom också.  
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En respondent visade på en del förändringar som kommer att hända år 2011 som pedagogen 

menar kommer att skapa en del problem hos dem. De har fram till nu haft tillgång till ett re-

sursteam från kommunen. De har bara kunnat ringa till specialpedagogen eller psykologen om 

de ville ha handledning eller att teamet kunde komma och observera ett barn. Pedagogen be-

skrev att det kommit en ny lag och avtalsändring som gör att den enskilda förskolan måste 

hitta andra specialpedagoger. Respondenten menade att det inte blir samma kontinuitet som 

innan och dessutom handlar det numer om ekonomi eftersom de måste betala specialpedago-

gen per timme. 

Det går att hitta andra specialpedagoger det gör det men det blir inte samma kontinuitet… inte den 

som finns i kommunen som känner till skolor och förskolor… som kan hjälpa till hela vägen.  

Utmaningar 

Respondenterna redogjorde även för utmaningar som kan förekomma i arbetet med de inage-

rande barnen. Tre av respondenterna menade att utmaningen i deras arbete är att man inte får 

glömma bort de tysta och tillbakadragna barnen.  

Dom kanske sköter sig… kan många kanske tycka, det är ju ingen fara… men dom behöver ju väl-

digt, väldigt mycket stöd… så man inte glömmer av dom.  

Flera respondenter beskrev vikten av att ta sig tid. Tid att lyssna färdigt, tid att vänta medan 

barnen funderar och tid att delta i barnens aktiviteter samt att arbetslaget avsätter tid till dis-

kussion om verksamheten.  

Kunna vänta ut, det är också en utmaning ibland. Man kan vara väldigt snabb att vilja sätta ord i 

munnen i stället för att kanske vänta innan man kommer med nästa fråga.  

Flera respondenter menade att verksamhetens rutiner ibland måste frångås så att en pedagog 

kan frigöras från sina rutinuppgifter och praktiska uppgifter för att kunna delta i barnens akti-

viteter över en längre tid.  

Det optimala är att få vara här, att inte behöva gå på möten utan att hålla fokus på barnen.  

  

Arbetslagets betydelse  

När respondenterna beskrev arbetslagets betydelse var alla eniga om att diskussioner och re-

flektioner om verksamheten var oerhört viktig för de inagerande barnen. Att ha tid för gemen-

samma samtal skapar en plattform att arbeta utifrån. Under samtalen kunde man gå igenom 

barnen och verksamheten. Under diskussionerna kunde pedagogerna delge varandra om situ-

ationer som utvecklat de inagerande barnens samspel, lek eller kommunikation men också 

diskutera hur fortsatt arbete i en misslyckad situation kunde se ut.  

Det är jätteviktigt, det är ju det som är förskolans styrka överhuvudtaget, arbetslagen… att man inte 

är ensam, utan att man jobbar ihop.  

En respondent redogör för hur arbetslaget kunde arbeta för att se hur kontakten såg ut mellan 

pedagogerna och barnen i gruppen. Varje pedagog gav en symbol för hur dennes kontakt såg 

ut med varje barn. Det sammanställdes i hela personalgruppen och därav drogs slutsatser om 

hur mycket kontakt varje barn fick av pedagogerna. Respondenten poängterade att det är vik-

tigt att man har en struktur på hur man skall se alla barn. 

Nu har vi jobbat en del med något som kallas barnbarometer… där man tillsammans i arbetslaget… 

var och en för sig funderar… vad man har för känsla för det barnet… och det är ju viktigt att alla barn 
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har många, alltså ett antal plus… annars måste man börja titta på att det här barnet inte har så mycket 

vuxenkontakt, troligtvis.  

Två respondenter tog upp att det hade betydelse av vilka arbetskamrater man arbetade med. 

Någon hade arbetat länge med en arbetskamrat och någon poängterade synen på arbetet som 

betydelsefullt. 

Det handlar också mycket vilka man jobbar med. Har man samma syn… har man i alla fall en till 

med samma syn så blir det mycket lättare.  

Två respondenter beskrev en handlingsplan som de arbetar med utifrån det enskilda barnet. 

Den görs i samarbete med föräldrarna och utformas så att pedagogerna och föräldrarna bemö-

ter barnet likvärdigt både hemma och på förskolan. 

När han kom över till oss så behövde han mycket stöd och hjälp i början men sedan så lär man sig 

hur han är och med en handlingsplan så ser man mycket att det går väldigt mycket framåt… med stöd 

utav föräldrarna framför allt. 

Resursteam 

De flesta pedagogerna beskrev olika resurser som finns tillgängligt för förskolorna. 

Reursteamen kan bestå av BVC, psykolog, specialpedagog och talpedagog. Det som enligt 

respondenterna användes mest var specialpedagog som handleder arbetslaget och kan obser-

vera barngruppen och enskilda barn.   

Vi har anlitat en specialpedagog och utifrån det gjort en handlingsplan hur vi skall gå tillväga med 

samarbetet med föräldrarna.  

Föräldrasamverkan 

Alla respondenterna berättade om föräldrasamverkan som väldigt viktig. Det säger att det är 

viktigt att ha en öppen dialog med föräldrarna. Två respondenter ansåg att pedagogerna såg 

barnet på förskolan och att föräldrarna såg barnet i hemmet. Utvecklingssamtal gav en hel bild 

av barnets situation som gjorde att alla kunde arbeta mot samma mål. 

Om man då kan berätta för föräldrarna att så här har vi valt att göra i vissa situationer… och då är det 

lätt för föräldrarna att göra samma sak… dom har ju också strategier, dom känner ju honom… att 

dom berättar att vi gör så här… det är ju jätteviktigt.  

En respondent beskrev att det är viktigt att hitta det positiva och förmedla det i samtalet med 

föräldrarna. Vad som fungerar på förskolan och vad som fungerar hemma men också vad för-

äldrarna behövde stöd i. Pedagogen beskrev en metod de använder för att underlätta kontakten 

mellan hem och förskola.  

Allting går ju ut på att hitta det positiva i alla samtalen. Vi använder kontaktbok… så att dom skall 

kunna prata om det hemma.  

En pedagog uttryckte att all samverkan är av stor betydelse och att det är viktigt att man har 

ett professionellt förhållningssätt. 

Alla
 
pedagoger gentemot barnen, alla pedagoger gentemot föräldrarna och naturligtvis relationerna 

mellan pedagogerna… ger gynnsamma förhållanden för barnet.  

Respondenterna beskrev de stora barngrupperna som hinder samtidigt som arbetslaget betyder 

mycket för en fungerande verksamhet. De ser också föräldrasamverkan som betydelsefull 

samt resursteamets stöd. Pedagogerna beskrev även handlingsplanens betydelse. 
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Pedagogernas beskrivning av barnens framsteg   

Alla respondenterna beskrev att de sett förändringar och utveckling hos de barn med ett inage-

rande beteende som de hade följt en tid.  De flesta respondenter beskrev att barnen börjat leka 

mer, framför allt rollekar. De visar tydligare vad de tycker är okey eller inte. De har fått en 

annan tillit till sin egen förmåga. De vågar säga ifrån mer och visar tydligt för de andra vad de 

vill. 

Jag upplever att hon mer och mer är med och hittar på och driver lekarna och blir den som tar de lite 

andra rollerna.. känner en annan trygghet i sig själv.  

Om det är någon annan som vill ha den telefonen som hon håller i så kan hon ändå säga; stopp jag 

har den. Det kommer successivt mer och mer att börja markera så.  

Tre respondenter menade att de inagerande barnen börjat öppna sig mer och prata samt fått ett 

bättre ordförråd. De visar större nyfikenhet gentemot sin omgivning. De har gjort stora fram-

steg. 

 

Det går ju framåt hon öppnar sig mer och hon pratar mer… sedan kanske hon inte ställer sig i det 

främsta ledet och vill berätta men utifrån det som var tidigare så märks det skillnad. 

 

Respondenterna uttryckte att barnen med ett inagerande beteende börjat få kamrater och bättre 

självförtroende och att de deltar mer aktivt i aktiviteterna som erbjuds under dagen.  

På slutet pratade han jättebra… svenskan kom igång och han lekte… det var väldigt ofta han sprang 

och ropade; kompisar, kompisar kom skall ni få se, han tog med sig saker hemifrån för att visa, det 

här har jag gjort i helgen… han fick självförtroende, han vågade.  

Den senaste tiden så har hon hittat en väldigt nära kompis… det tog lång tid och dom har ändå gått i 

samma grupp i över ett år nu då lite drygt… men de hittade varandra.  

Tre respondenter beskrev hur mycket lättare det blev för barnen då de lärde sig kommunicera 

med sin omgivning. De blev mer delaktiga i lek och samspelade mer med sin omgivning. När 

språket utvecklas upplever respondenterna att barnen som har ett inagerande beteende har 

lättare att samspela med sin omgivning och deltar mer i lek och aktiviteter. 

Ju mer han lärde sig prata, ju mer kom han in i leken.   

Pedagogerna beskrev att barnen utvecklats i lek, samspel och kommunikation under vistelse-

tiden på förskolan. 
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Diskussion 

Under diskussionsavsnittet behandlas rubrikerna resultat och metod. Här tas även upp didak-

tiska konsekvenser samt förslag på fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 

Intresset av att få ta del av några pedagogers beskrivningar om hur de arbetar med att få barn 

med ett inagerande beteende delaktiga i lek, samspel och kommunikation utgör grunden för 

vår undersökning. I resultatdiskussionen redovisas; Barn med ett inagerande beteende och 

Pedagogens betydelse för barn med ett inagerande beteende. Barn med ett inagerande bete-

ende har en underrubrik; Lek, samspel och kommunikation och Pedagogens betydelse har 

underrubrikerna; Förhållningssätt, Närvaro och Metoder. 

 

Barn med ett inagerande beteende 

Begreppet inagerande beteende innefattar nyanser av sociala och emotionella beteendepro-

blem. Alla respondenter hade erfarenheter om barn som inte deltog i lek och aktiviteter. Peda-

gogerna hade olika beskrivningar om hur ett barn med inagerande beteende agerade. Barnen 

beskrevs som tillbakadragna, hade svårt att ta plats i leken, några såg tryggheten i de vuxna 

medan andra i huvudsak valde barn-barnrelationer och vissa lekte inte med andra barn. Bar-

nen drog sig undan social kontakt och lekte ensamma. Detta bekräftas i Folkmans (1998, ss. 

65- 73) beskrivning om barn med ett inagerande beteende som brottas med sin självbild, du-

ger jag, finns jag, är jag verklig? Ett barn med ett inagerande beteende kan enligt författaren 

känna en stor tveksamhet och tilltro till sin egen förmåga och sig själv som person. Författa-

ren påpekar också att barn med ett inagerande beteende oftast inte visar sina känslor eller ut-

trycker sin vilja.  

Lund (2006, ss. 19-23) beskriver att hon använder begreppet som ett ”paraplybegrepp” då det 

enligt författaren inte är en homogen grupp som uttrycker sig på ett speciellt sätt. Det som 

personer med ett inagerande beteende har gemensamt är enligt författaren att de inte har ett 

förväntat beteende, att lärandet och utvecklingen hämmas av beteendet och att beteendet för-

svårar positiv samverkan med andra. Ett problem som kan uppstå när begreppet har stor bredd 

är att barn med ett inagerande beteende kan försvinna i stora barngrupper. Det beskrev re-

spondenterna som ett hinder i undersökningen då de upplevda stora barngrupperna gjorde att 

pedagogerna lade störst fokus på barn med ett utagerande beteende. Pedagogerna beskrev att 

beteendet hos de inagerande barnen förstärktes då de inte fick det stöd de behövde.  Med stora 

barngrupper finns det inte tid till enskilda barn och pedagogerna beskrev att det känns svårt att 

räcka till. Detta är ett problem som även vi har erfarenheter av. 

 

Lek, samspel och kommunikation 

När respondenterna i vår undersökning beskrev de leksituationer där ett barn med ett inage-

rande beteende deltog, valde eller tilldelades barnet oftast en obetydelsefull roll som till ex-

empel hund i familjen eller kund hos frisören. Pedagogerna menar att barnen med ett inage-

rande beteende inte hade så hög status i lek och hade svårt att göra sin röst hörd hos de andra 

barnen. Detta utnyttjades enligt respondenterna av vissa barn genom att de styrde leken för 

egen vinnings skull. Folkman (1993, s. 51) menar att ett barn med ett inagerande beteende 

oftast inte har någon status i barngruppen. De blir inte inbjudna i lek och om de blir det så har 

de en ganska betydelselös roll i leken. Detta styrker Folkman och Svedin (2003, s. 56) när de 

beskriver att barn med ett inagerande beteende har svårt att ta plats i en barngrupp. Svårighet-

erna består enligt författarna i att få kamrater och behålla dem. Respondenterna beskrev att 
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barnen ofta blev bortglömda i lek. En pedagog beskrev ett barn som blev bortglömt på grund 

av att barnet drog sig undan. Asmervik (2001, ss. 11-12) beskriver svårigheterna med att få 

och behålla kamrater för ett barn med ett inagerande beteende. Barnens svårigheter är enligt 

författaren att de inte ger så mycket tillbaka vilket kan leda till att andra barn drar sig undan 

eller undviker kontakt eftersom de inte får den respons som de förväntar sig. Säljö (2000) 

menar att genom socialt samspel kommer individen i kontakt med sin omvärld och lär sig dess 

normer och värderingar och vad som är framträdande i den kulturella omgivningen. 

Det framkom i vår undersökning att många respondenter tog upp vikten av att kunna kommu-

nicera i lek och samspel. Pedagogerna beskriver att det kan vara svårt att delta om man inte 

kan kommunicera och att det kan vara en av orsakerna till att inte bli delaktig i lek. Enligt 

Svensson (2005, s. 15) kan ett outvecklat språk skapa problem i den sociala kontakten med 

andra barn. Har inte barnet ett språk kan det bli osäkert och självkänslan kan sjunka vilket kan 

göra att barnet drar sig undan. Vi har erfarenhet av att de barn som inte har ett språk ser 

tryggheten i oss vuxna och inte deltar i lek med de andra barnen. De andra barnen visar heller 

inget intresse för de barn som inte deltar i deras lek. Det menar även Knutsdotter Olofsson 

(2003, s. 11) genom att beskriva att barn som är passiva och står utanför leken kan upplevas 

som osynliga för de andra barnen. Säljö (2000) menar för att kunna ha en konversation måste 

man kunna samtalets spelregler, att kunna kommunicera och lyssna på vad andra har att för-

medla. Genom att kunna kommunicera med varandra menar författaren att det skapas större 

möjligheter att kunna delta i sociala samspel. Tre respondenter i vår undersökning beskrev hur 

mycket lättare det blev för barnen då de lärde sig kommunicera med sin omgivning. De blev 

mer delaktiga i lek och samspelade mer med sin omgivning. När språket utvecklas upplever 

respondenterna att barnen som har ett inagerande beteende har lättare att samspela med sin 

omgivning och deltar mer i lek och aktiviteter. 

 
 

Pedagogens betydelse för barn med ett inagerande beteende 

Pedagogerna har stor betydelse för hur verksamheten utformas. I denna del av 

resultatdiskussionen redovisas hur pedagogens förhållningssätt, deras närvaro i barngruppen 

och vilka metoder de använder för att få barn med ett inagerande beteende att utvecklas i lek, 

samspel och kommunikation. 

 

Förhållningssätt 

När vi gått igenom litteratur och forskning samt vår teoretiska ram ser vi att pedagogernas 

förhållningssätt är mycket viktig för barns sociala samspelsrelationer. Enligt Säljö (2000) har 

de vuxna en central roll i barns sociala samspelsutveckling där de vuxna är förebild och barnet 

har en lärlings roll. Alla respondenterna i vår undersökning lyfte fram att pedagogens förhåll-

ningssätt har stor betydelse för barn med ett inagerande beteende. Pedagogerna ansåg att bar-

nen måste uppmärksammas och bli sedda i verksamheten. Det gjorde pedagogerna genom att 

de visa sitt intresse för barnet och det som barnet hade att säga eller uttrycka. Flera responden-

ter beskrev vikten av att barnet utvecklade ett förtroende för pedagogerna. Detta stämmer väl 

in på Folkman och Svedins (2003) beskrivning där barn som inte leker behöver bygga en tillit 

till de vuxna för att våga samspela med andra barn. Författarna menar att pedagogerna måste 

gå in i ett nära samspel med barn med ett inagerande beteende för att bli viktiga och trygga 

personer i barnens tillvaro. Flera respondenter betonade även vikten av att acceptera barns 

olikheter och se olikheterna som tillgång i gruppen. Lund (2006, s. 113) menar att goda möten 

mellan elever tar sin utgångspunkt i bra samarbetsrutiner och en stor respekt för olikheter.  
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Närvaro 

Pedagogens närvaro i lek och samspel anses vara viktig enligt Knutsdotter Olofsson (2003). 

Författaren menar att förmågan till lek hos barn oftast bottnar i viktiga umgängen med vuxna. 

Enligt Folkman och Svedin (2003, s. 119) är leken ett mycket bra verktyg på förskolan för att 

nå barn med kontaktsvårigheter.  

 

De flesta respondenter i vår undersökning uttryckte sin egen närvaro i leken som viktig.  Re-

spondenterna gav olika beskrivningar om hur de var delaktiga i barnens lek. Några ansåg att 

det var viktigt att vara närvarande i rummet medan andra beskrev vikten av att aktivt delta i 

barnens lek. Respondenterna tyckte att de barn med ett inagerande beteende vågade ta för sig 

lite mer och kanske även få en annan roll i leken när de vuxna var delaktiga. Respondenterna 

beskrev olika sätt att delta i lek. Det ena sättet en respondent beskrev var att vara närvarande i 

rummet så barnet känner trygghet över att en vuxen är i rummet. Ett annat sätt som beskrevs 

var att aktivt delta i barnens lek. Enligt Knutsdotter Olofsson (1996, ss. 208-209) finns det två 

olika sätt som pedagogen kan förhålla sig till lek. Den ena metoden kallar hon ” sitt ner” och 

går ut på att pedagogen finns tillgänglig och närvarande för barnet. Den andra metoden är att 

man som pedagog mer aktivt deltar i leken som ”medlekare”. Dessa metoder menar författa-

ren ger möjlighet att upptäcka barn som är utanför leken om man som pedagog är aktivt när-

varande.  

 

Våra erfarenheter är att ett ”medlekande” förhållningssätt skapar större förutsättningar för 

barn med ett inagerande beteende. Dels att komma in i lek och att leken kan utvecklas och 

fortsätta en längre tid och barnen kan känna trygghet av en vuxens närvaro. Knutsdotter 

Olofsson (2003, ss. 112-113) lyfter fram just detta att om pedagogen deltar i lek skapar peda-

gogen en garanti för säkerhet och trygghet vilket gör att barnet kan våga leka med de andra 

barnen utan att känna rädsla. Enligt Vygotskij (1995) är leken den viktigaste utgångspunkten 

för barns utveckling. Säljö (2000) menar att det finns många situationer i barnens vardag där 

de behöver stöd från en vuxen. Enligt författaren har den vuxna stor betydelse som förebild i 

lek där barnen lär sig samspelsregler, turtagning och lekregler.  

 

Metoder 

Det framkom i vår undersökning olika metoder för att ge barn med ett inagerande beteende 

möjligheter att ingå i samspel, lek och kommunikation. Enligt Johansson (2005) kan en metod 

vara att dela in barnen i små grupper. Detta för att pedagogen skall få tillfälle att uppmärk-

samma vad barnet visar intresse för. Genom att dela in barnen i mindre grupper upplevde 

samtliga respondenter att barnen med ett inagernade beteende fick mer utrymme och tog för 

sig lite mer. I de små grupperna vågade barnen kommunicera och de barn som inte hade ett 

verbalt språk gavs utrymme att uttrycka sig på andra sätt som till exempel med tecken, bilder 

eller genom estetiska uttrycksformer. Säljö (2000) beskriver kommunikationens betydelse för 

att sociokulturella resurser skall skapas. Författaren menar att man måste kunna föra över sina 

kunskaper till andra och kunna ta emot andras kunskaper.  Johansson (2005) menar att mindre 

grupper ger barnen större möjligheter till kommunikation. Av våra erfarenheter upplever vi att 

de små grupperna gynnar alla barn men är en förutsättning för barn med ett inagerande bete-

ende. Våra erfarenheter är att samspel, lek och kommunikation utvecklas eftersom barnen har 

större möjligheter att avläsa en lite grupp och har lättare att förutse händelser.  

 

Flera respondenter beskrev att de utgår ifrån barnets intresse. Pedagogerna uttryckte att det är 

viktigt att barnen får göra saker som de tycker är roligt eftersom det lockar barnen till lekar 

och aktiviteter. En metod var att barnen fick göra egna val och det menar pedagogerna gör att 

ingen faller undan. Kinge (2000, s. 37) menar att det är pedagogens uppgift att hjälpa barn 
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med ett inagerande beteende att bli delaktig i lek och samspel. Av egna erfarenheter ser vi hur 

viktigt det är att utgå ifrån barnets intresse för att få barn med ett inagerande beteende att delta 

i lek och aktiviteter. Enligt Lpfö 98 (2010, s. 5) skall den pedagogiska verksamheten anpassas 

till alla barn i förskolan. Behöver barnet mer stöd antingen tillfälligt eller varaktigt skall detta 

stöd utformas efter barnets behov och förutsättningar. Vår uppgift som pedagoger blir att vara 

lyhörda och uppmärksamma vilka aktiviteter barnen visar intresse för men även att erbjuda en 

miljö som stimulerar till deltagande. 

  

När respondenterna i vår undersökning beskrev arbetslagets betydelse för barn med ett ina-

gernade beteende tog alla respondenter upp betydelsen av diskussioner och reflektioner. En 

metod som nämndes var ”Barnbarometern” vilken av pedagogen beskrevs som en struktur för 

att se alla barn. Pedagogerna reflekterade enskilt om hur mycket kontakt de hade med varje 

barn och sedan diskuterades det i arbetslaget. Denna beskrivning stämmer bra in på Drugli 

(2003, s. 11) som menar att det är bra att skapa ett system där pedagogerna registrerar hur 

mycket man uppmärksammar varje enskilt barn. Vår erfarenhet av detta system är att det blir 

ett bra diskussionsmaterial för arbetslaget att utgå ifrån då man samtalar om att alla barn skall 

bli sedda. Man behöver dock en viss vana i att vara ärlig i sin reflektion över kontakter med 

barnen.  

 

I undersökningen som vi gjorde beskrevs också vikten av ett bra samarbete med föräldrarna. 

Metoderna som respondenterna använde var utvecklingssamtal, handlingsplaner, kontaktbok 

och en bra dialog med föräldrarna. Detta menar respondenterna gav en bra helhetsbild av bar-

net samt att samtalen utvecklade en trygghet hos föräldrarna. Enligt Folkman (1998) är en av 

förutsättningarna att göra föräldrarna trygga i förskolemiljön och att de känner tilltro till per-

sonalen. Författaren beskriver att det är viktigt att bygga upp ett ömsesidigt medansvar för 

barnet för att stötta det på bästa sätt. Andersson (2004) betonar att det är viktigt att föräldrar 

och pedagoger respekterar varandra. Författaren menar att föräldrarna känner sitt barn bäst 

och pedagogen kan sitt arbete bäst. Enligt Säljö (2000) har de vuxna en central roll i barns 

sociala samspelsutveckling. Författaren beskriver vidare att barn formas och lär sig av all 

mänsklig verksamhet oavsett om erfarenheterna är positiva eller negativa. Våra erfarenheter 

är att om föräldrarna och pedagogerna har ett positivt förhållningssätt till förskolan och dess 

verksamhet så påverkar det barnets syn på förskolan i positiv riktning. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med undersökningen var att ta del av pedagogers beskrivning av arbetet med att få barn 

med ett inagerande beteende att samspela, kommunicera och bli delaktiga i lek och aktiviteter.  

 

Vi valde en kvalitativ intervjumetod med en bestämd fokus men förhoppningen var att re-

spondenterna skulle uppleva intervjun som ett vanligt samtal. Enligt Johansson och Svedner 

(2006, s. 43) kan frågeområdet vara bestämt men frågorna kan variera från intervju till inter-

vju. Det kändes bra att på ett följsamt sätt kunna ställa frågorna utifrån hur de olika respon-

denterna beskrev olika situationer och genom följdfrågor få uttömmande svar om responden-

ternas erfarenheter och tankar. Detta gav oss ett gediget empiriskt material. 

 

Det genomfördes två provintervjuer på pedagoger på de egna arbetsplatserna. Provintervjuer-

na gjordes för att pröva frågorna och utvärdera om några förändringar behövde göras. Det är 

enligt Kihlström (2007, s. 231) ett bra sätt att förhindra eventuella felformuleringar på frågor 

eller andra problem som annars kan uppstå i huvudundersökningen. Eftersom provintervjuer-

na gjordes på kända pedagoger kunde vi be dem att kritiskt granska både frågorna och vårt 
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agerande vilket vi upplevde ledde till en utvecklad intervjuteknik och mer välformulerade 

frågor. Diskussioner med handledaren gav också tips på hur vi kunde utveckla intervjutekni-

ken främst genom förändringar i följdfrågorna. 

 

Ambitionen var från början att göra huvudintervjuerna tillsammans. När livets pussel skulle 

samstämma fattades beslutet att intervjuerna skulle delas upp mellan oss. Vi gjorde tre inter-

vjuer var. Genom att dela upp intervjuerna sparade vi tid vilket vi tyckte var värdefullt för 

undersökningen. Vi tror även att respondenterna kände sig mer bekväma när vi bara var en 

som intervjuade. Enligt Kihlström (2007, s. 232) kan respondenten bli besvärad av att det är 

två som intervjuar. Nackdelen med att genomföra intervjuerna enskilt kan enligt Kihlström 

(2007, s. 232) vara att man missar till exempel kroppsspråk och pauser under intervjun. Vår 

upplevelse var att det bandade materialet gav oss en god förståelse för pedagogernas och in-

tervjuarens agerande under intervjun.  

 

Vi upplevde att respondenterna hade lätt att förstå och tolka våra frågor. Vi tror att det be-

rodde på att frågorna var väl bearbetade innan huvudintervjuerna, dels genom justeringar efter 

provintervjuerna samt med hjälp av vår handledare. Vi upplevde att respondenterna svarade 

ärligt utifrån sina erfarenheter och de uppmuntrades av oss att det var deras erfarenheter vi 

ville ta del av. Problem som kan uppstå i undersökningen är när man frågar om pedagogernas 

erfarenheter då erfarenheterna kan ha skett långt tillbaka i tiden och man får heller ingen tyd-

lig uppfattning om omfattningen av arbetet med barn med ett inagerande beteende.  

 

Då intervjuerna genomförts transkriberades de noggrant och alla transkriberingar lästes ige-

nom ett flertal gånger. Redan då började en föranalys som hjälpte till att hitta kategorier att 

sortera det empiriska materialet i. Malmqvist (2007, s. 124) beskriver att analysen börjar re-

dan då man samlar in materialet. Om det var en nackdel att arbeta samtidigt som man studerar 

under intervjuperioden kan vi se en fördel under analysdelen då det krävs mycket mentalt 

tänkande under den perioden. Arbetet gav distans och rätt var det var kunde bitar falla på plats 

när man minst anade det, på arbetet eller under natten och den utdragna tiden som kombinat-

ionen arbete och studier utgör har för oss känts positivt. 

 

  

Didaktiska konsekvenser 

Med många års erfarenheter som pedagoger på förskolor har vi båda erfarenheter av barn med 

ett inagerande beteende. Vårt intresse för dessa barn utvecklades då vi läste kursen specialpe-

dagogiskt perspektiv. Det diskuterades ofta om barn med ett utagerande beteende och vilka 

pedagogiska metoder som används. Det som fångade oss från början var alla de barn som inte 

har någon diagnos men som har sociala och emotionella beteendeproblem. De behöver hjälp i 

sin utveckling men har svårt att få stödresurser. Ju mer vi tänkte desto klarare blev vi över att 

vårt examensarbete skulle handla om de barnen som inte hörs, syns, gör något väsen av sig 

och heller inte ställer till problem för sin omgivning. Den grupp barn som inte uppmärksam-

mas så flitigt i litteratur men som enligt Kinge (2000) behöver lika mycket stöd som de utage-

rande barnen för att ha samma chans att utvecklas i lek, samspel och kommunikation. 

 

Både vårt resultat och tidigare forskning visar att barn med ett inagerande beteende har lika 

stort behov av stöttning och vägledning som de utagerande barnen. Det som vi upplever är 

ändock att det är lättare att både se och höra de barn som har ett utagerande beteende. Re-

spondenterna beskrev de hinder de upplever i sitt arbete med barn med ett inagerande bete-

ende. Ett av de största hinder som beskrevs var de stora barngrupperna. Respondenterna me-
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nade att det är mycket lättare att glömma av de barn som drar sig undan i de stora barngrup-

perna. Knutdotter Olofsson (2003, s. 111) beskriver att barn som är passiva och står utanför 

leken kan upplevas osynliga i barngruppen, ingen vet eller har sett vad barnet har haft för sig 

under dagen.  

 

Det som också kom fram i vår undersökning var hur alla respondenter tyckte att den lilla 

gruppen gav barn med ett inagerande beteende goda förutsättningar att våga delta. Alla re-

spondenter beskrev hur leken oftast blev bättre i den lilla gruppen. De flesta betonade vikten 

av att vara en närvarande pedagog i leken. Att barnen kände trygghet att ha en pedagog i när-

heten. Flera av pedagogerna beskrev att de inte aktivt deltog i lek utan att barnen fick leka 

själva och att man fanns i närheten som en trygghet för barnen. Av den forskning som vi tagit 

del av och av egna erfarenheter är det ett aktivt deltagande i barns lek som kan ha stor bety-

delse för barn med ett inagerande beteende. Det kan medföra att barnen vågar delta och ha ett 

socialt samspel med de andra barnen. Knutsotter Olofsson (2003, ss. 208-209) är en som före-

språkar om vikten av att vara en ”medlekande” pedagog. Författaren menar att genom att vara 

medlekande pedagog skapar man trygghet för barnen. Dessutom menar Knutsdotter Olofsson 

(2003) ger det medlekande arbetssättet pedagogen möjligheten att upptäcka de barn som står 

utanför leken om pedagogen är med och är delaktig i leken.  

 

Vi har belyst vikten av att barn med ett inagerande beteende uppmärksammas och betydelsen 

av små grupper för att alla barn skall synas. Barnen skall även få möjlighet att utrycka sig och 

bli lyssnade på genom att barnens intressen skall styra den vardagliga verksamheten.  Framför 

allt har vi beskrivit hur stor betydelse pedagogens förhållningssätt har för barn med ett inage-

rande beteende. Det är viktigt att pedagoger reflekterar över sin roll i förskolans verksamhet. 

Det är pedagogerna som skapar den sociala miljön lika mycket som de skapar den fysiska 

miljön. Att acceptera och främja olikheter har en betydande roll i hur man ser på människor. 

Barn är ofta snabba med att se olikheter och pedagogens uppgift är att visa att det är okey att 

vara olika, det är till och med bra att vara olika ur olika aspekter. Ibland kan man vända på ett 

uttryck för att se det absurda. Tänk om alla var lika? Hur skulle det vara då? Tänk om det bara 

fanns flickor eller tanter eller… pratiga. Ja man blir ju rädd bara man tänker på det.  Vi vill 

visa att det genom att främja olikheter inte blir så konstigt att vara olika och då heller inte 

framstår som så olika utan normalt vilket verkar vara en norm att sträva efter i vårt samhälle.  

 

I vårt fortsatta arbete som pedagoger inom förskolan kommer vi arbeta mer medvetet med 

barnen som har ett inagerande beteende. Vi upplever att vi har fått ny kunskap och ser barnen 

med ett inagerande beteende på ett annat sätt.  De har varit otroligt lärorikt och nyttigt att 

skriva om barn med ett inagerande beteende, vilket vi tror kommer att innebära att vi upp-

märksammar barnen med ett inagerande beteende på ett annat sätt. Det blir också viktigt att se 

att alla barn bidrar till helheten i gruppen och att hela gruppen bidrar till det enskilda barnets 

utveckling i samspel, lek och kommunikation.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Denna undersökning har varit mycket intressant och har väckt många funderingar och dis-

kussioner. En av diskussionerna vi haft var hur aktivt pedagogerna använde de metoder för de 

barn med ett inagerade beteende som de beskrev. Vi hade upplevt det som givande och intres-

sant att göra vidare forskning med att observera pedagogerna i deras arbete med de inage-

rande barnen eftersom vi båda erfarit hur lätt det är för de barn med ett inagerande beteende 

att försvinna i de stora barngrupper som finns på förskolorna idag. 
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Tack! 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som gjort denna undersökning möjlig genom att 

för oss beskriva sina erfarenheter om barn med ett inagerande beteende. Dessutom vill vi 

tacka Mary Larner för den oerhört värdefulla handledningen hon givit oss. Vi vill även tacka 

våra familjemedlemmar Roger, Natalie och Lucas. Stefan, Isabell och Sebastian för att ni 

stöttat och orkat med oss i denna pressade fast roliga period. Vi hade aldrig klarat det utan ert 

stöd. Vi vill också tacka våra vänner som har fått stå undan när det varit som mest intensivt. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Bilagor 

Missivbrev 

 

 

Bästa pedagoger 

Vi är två pedagoger som läser en uppdragsutbildning till Lärare med inriktning mot förskola 

och förskoleklass på Högskolan i Borås. Vår utbildnings slutliga uppgift är att skriva en C-

uppsats på 15 högskolepoäng där en undersökning ingår.  

Vårt syfte med undersökningen är att få förståelse och kunskap om hur pedagoger stöttar barn 

som inte är med i lekar och aktiviteter. Vi vill fokusera på pedagogers uppfattning om de barn 

som inte hörs och syns eftersom vår uppfattning är att det inte finns så mycket forskning inom 

detta område. Vi tycker att ämnet är intressant eftersom vi själva som pedagoger upplever att 

de tillbakadragna barnen ofta försvinner i barngruppen. De gör inte så stort väsen av sig och 

stör heller inte sin omgivning. 

Deltagandet är frivilligt, men av stor betydelse för undersökningen. Materialet kommer endast 

att användas i forskningssyfte. Anonymiteten skyddas genom att varken namn på person eller 

förskola kommer att redogöras i den slutliga rapporten. Intervjun kommer att spelas in om ni 

samtycker. Ni kan när som helst avbryta intervjun om så önskas. 

Detta brev är ett förtydligande till den muntliga kontakt vi har haft via telefon. Vi ser fram 

emot att få ta del av era erfarenheter och kunskaper om dessa barn. 

Om ni har frågor och funderingar angående undersökningen kan ni höra av er till oss eller vår 

handledare Mary.Larner@hb.se 

 

Vänligen  

 

Christel Lundberg    Annika Rosenqvist                                          

Tel.xxxxxxxxxxxx    Tel.xxxxxxxxxxxx 
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      Intervjufrågor 
 

 

Intervjufrågor 
 

1. Hur arbetar ni med barngruppen för att få alla barn delaktiga i lek/aktiviteter? 

Var gör ni för att se varje barn? 
               Beskriv en situation…Ge exempel… 

 

2. Kan du beskriva dina erfarenheter av ett barn som inte är med i lek/aktiviteter? 

 

Beskriv barnet så utförligt som möjligt. 
               Beskriv en händelse… vad brukar barnet göra… i vilka situationer upplever du detta? 

               Kan du ge exempel… beskriv hur det går till… 

Vad gör barnet istället? 
               Hur upplever du som pedagog när inte barnet vill vara med? 

 

Lek med andra barn? 
               Beskriv en situation när du stöttar… beskriv en händelse när du var nöjd… mindre nöjd… 

Hur reagerar/gör de andra barnen? 

 

Lek med vuxna? 

Vilka svårigheter ser du i ditt arbete med detta barn? 
               Ge exempel… hur tänkte du då… 

Utveckling under tiden som du har känt barnet? 
               Hur var det från början… 

 

Upplever du några hinder i arbetet med detta barn? 

Utmaningar för arbetslaget? 

Föräldrasamverkan? 

 

3. Vad tror du det viktigaste som en pedagog kan göra för barn som inte deltar i 

lek/aktiviteter? 

 

4. Drömsenario för dessa barn, hur skulle det vara enligt dig? 

 

 

 

 

 

  


