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Children who have difficulty playing 

-An essay on interaction and exclusion in play 

 

Abstract 

This scientific essay is about children's play difficulties and interaction with other children. I describe a 

story where a boy has a hard time cooperating in the game and fights when he doesn't get what he wants. 

The other kids exclude him from the game because they think he always ruins their games. It is a 

difficult dilemma for us educators to deal with and we often exclude him from the group when he fights. 

I reflect on my actions and whether I handled the situations correctly. How can I as a future preschool 

teacher help a child who has play difficulties and include him in the play with the other children? What 

might be the reason that the children exclude him from the game, is it the pedagogical attitude that has 

made Adam out of the game? I will try to address and get answers to these questions in my essay. 

 

The purpose of writing in essay form as a method is to be able to reflect and gain an understanding of 

the importance of play, exclude play difficulties and how we educators can support in the play. The 

method of writing essay form is to be able to answer my questions based on various theories and 

literature that I have reflected on during my essay writing. In order to gain an understanding of my 

dilemma, I have used Vygotsky's theory of the importance of play and Corsaro’s and Löfdahl's theories 

regarding the culture of comrades. In my reflection, I have used the game researchers Knutsdotter 

Olofsson, Lillemyr, Folkman & Svedin and Öhman who write a lot about children who do not play with 

other children and are excluded from play. In discussions about educators rolling and how we should 

help the child in the play, I reflect on Edfelt's thoughts and Tullgren's doctoral dissertation on being and 

presently an educator in the game. 

 

All theoretical literature has supported me to reflect on my actions and to be able to critically review 

how I handled the situation at the preschool. What different working tools can I use to include the child 

in the play and that they start playing together? The study's conclusion has given me knowledge about 

how to strengthen my relationship with the child and support him in play with the other children at 

preschool. I have to be a present educator and help him be included in the game. 
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Sammanfattning 

Den här vetenskapliga essän handlar om barns leksvårigheter och samspel med andra barn. Jag beskriver 

en berättelse där en pojke har svårt att samarbeta i leken och slåss när han inte får som han vill. De andra 

barnen utesluter honom ur leken för att de anser att han alltid förstör deras lekar. Det är ett svårt 

dilemma för oss pedagoger att hantera och vi utesluter honom ofta ur gruppen när han slåss. Jag 

reflekterar över mitt agerande och om jag hanterade situationen på rätt sätt. Hur kan jag som blivande 

förskollärare hjälpa ett barn som har leksvårigheter och inkludera honom i leken med de andra barnen? 

Vad kan det bero på att barnen utesluter honom ur leken är det pedagogernas förhållningssätt som har 

gjort att Adam blivit utanför? De här frågorna kommer jag ta ställning till och försöka få svar på i min 

essä. 

Syftet att skriva i essäform som metod är att kunna reflektera och få förståelse över lekens betydelse, 

barns leksvårigheter och hur vi pedagoger kan stödja dem att inkluderas i leken. Metoden skriver jag i 

essäform för att kunna få svar på mina frågor utifrån olika teorier och litteratur som jag har reflekterat 

över under mitt essäskrivande. För att få förståelse över mitt dilemma har jag använt mig av Vygotskijs 

teori om lekens betydelse och Corsaros och Löfdahls teorier angående kamratkulturen. I reflektionen har 

jag använt mig av lekforskarna Knutsdotter Olofsson, Lillemyr, Folkman & Svedin och Öhman som 

skriver mycket om barn som inte leker med andra barn och blir exkluderade i lek. Vid diskussionen om 

pedagogens roll och hur vi ska hjälpa barnet in i leken reflekterar jag kring Edfelts tankar och Tullgrens 

doktorsavhandling om att vara en närvarande pedagog i leken.  

All teoretisk litteratur har gett mig stöd att reflektera över mitt agerande och kritiskt granska min 

handling som jag hanterade på förskolan. Vilka olika arbetsverktyg kan jag använda mig av för att 

kunna inkludera barnet i leken och att de börjar leka tillsammans? Undersökningens slutsats har gett mig 

kunskap om hur jag ska stärka min relation med barnet och stödja honom i lek med de andra barnen på 

förskolan. Jag behöver vara en närvarande pedagog och hjälpa honom att bli inkluderad i leken.  

 

 

 

Nyckelord: lekens betydelse, samspel, inkludering, uteslutning, närvarande pedagoger. 
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1.Berättelsen om Adam 

 

Det är tidigt på morgonen och jag sitter vid bordet med några barn som sitter och klipper. Ljudet av 

saxen hörs när ett av barnen försöker klippa i en mjölkkartong. Jag hör hur de berättar för varandra att 

de vill måla mjölkkartongen röd och limma paljetter på den. ”Nu kommer Adam!”, hör jag Lisa ropa till 

Fredrik som sitter bredvid henne. Jag vänder mig om och riktar min blick mot honom för att vinka. Han 

vinkar inte tillbaka för att han ser sur ut och försöker smyga sig förbi fönstren så att de andra barnen inte 

ser honom. Ytterdörren till förskolan öppnas och jag hör nu hur Adam och hans mamma diskuterar ute i 

hallen. Jag bestämmer mig för att vänta lite och låta de hänga upp kläderna tills jag går och möter upp 

honom. 

 

Adam har gått på vår förskola sedan han var ett år och ska snart bli fem. Han har svårigheter att leka och 

kommunicera med de andra på förskolan. Vid lekar förstör han för de andra men även vid andra 

aktiviteter. Vid vissa tillfällen får vi gå till ett annat rum eller göra något annat med Adam då han förstör 

för de andra. Adam får ofta tillsägelser och vi på förskolan behöver tänka på att lyfta det som fungerar 

istället för att uppmärksamma det dåliga beteendet. Jag tänker för mig själv på hur vi på förskolan ska 

göra för att Adam ska inkluderas med de andra barnen. Han blir ofta arg och förstör deras lek när han 

inte får bestämma. De andra barnen vill inte leka med honom när han slåss och blir ofta ledsna. Vi 

pedagoger får då ta ut honom ur leken för att han inte ska skada de andra barnen. 

 

Jag väcks ur mina tankar när jag hör Adam säga till sin mamma att han inte vill vara länge på förskolan 

idag. Hans mamma nickar till honom och berättar att hon ska försöka komma så fort hon kan. Jag går till 

Adam och hans mamma för att ta emot honom.  

  

- God morgon Adam härligt att se dig, säger jag. 

- God morgon, säger mamman. 

 

Adam vill inte hälsa på mig och rusar rakt in till avdelningen. Adam vinkar till sin mamma och går in 

med bestämda steg in till byggrummet. Han tittar sig omkring i rummet och letar efter något i lådorna 

som ligger vid hyllan. 

 

   -   Adam letar du efter något särskilt, frågar jag och försöker möta hans blick när jag frågar. 

Han vill inte möta min blick och svarar mig bestämt. 
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- Var är tågbanan, jag hittar den inte? frågar han mig.    

- Jag tror att Linus och Sara leker med tågbanan, svarar jag med lugn röst.  

Adam ser irriterad och bekymrad ut över att de leker med tågbanan.    

   -     Jag vill också leka med tågbanan, svarar Adam.  

- Fråga Linus och Sara om du också får vara med och leka, svarar jag. 

 

Adam ser upprörd ut och går med bestämda steg mot Linus och Sara som redan sitter och bygger med 

tågbanan. Adam sätter sig bredvid dem men frågar inte om han får vara med i leken. Han går fram och 

tar några bitar tågräls ur lådan och börjar bygga på den tågbana som de redan har börjat bygga. Under 

tiden han bygger säger han inget till Linus och Sara. Jag sätter mig vid andra sidan av rummet och 

observerar deras lek. Adam tar två av de bästa tågen för sig själv och börjar åka med dem på tågrälsen. 

Barnen blir irriterade, vänder ryggen mot honom och sätter sig bakom honom istället. De börjar att 

bygga en ny tågbana som de börjar leka med själva. Adam närmar sig dem igen och börjar återigen 

bygga på deras tågbana, utan att fråga. Adam låter högt när han åker med tåget runt deras tågbana, Linus 

backar bakåt och jag upplever av hans kroppsspråk att han blir rädd. Adam vänder sig om och tar tag i 

Saras tåg som hon leker med, Lisa släpper inte taget om tåget och står emot.  

 

- Ge mig den, svarar Adam. 

- Nej det är mitt släp, säger Sara. 

- Jag vill ha den, säger Adam. 

- Du får gå och bygga någon annanstans när du bråkar, säger Sara. 

- Nej det vill jag inte, säger Adam. 

- Vi var faktiskt här först du får göra något annat istället, svarar Sara. Hon ger honom inte tåget och 

vänder sig om och leker igen.  

 

Jag börjar närma mig Adam för att hjälpa honom in i leken. Jag hinner inte till honom för att han reser 

sig hastigt upp och tar isär deras tågbana med fötterna. I den andra handen tar han tag i Saras hår så att 

hon tappar tåget de leker med. Jag skriker ”Stopp, sluta!”, men han släpper inte taget. Sara blir ledsen 

och skriker att han ska släppa hennes hår. Jag försöker ta loss Adam ifrån Sara men han släpper inte. 

Ronja som är min arbetskollega kommer precis in och undrar vad det är för liv hon hör ute i korridoren. 

Hon springer till oss och tar loss Adam från Sara och tröstar henne medan jag går fram till Adam. Jag tar 

tag i hans hand och går med snabba steg ut ur rummet med honom. Adam blir helt förtvivlad och 

springer iväg från mig. Jag går ut ur rummet och letar efter honom i korridoren. Adam syns inte till men 

jag hör hur någon gråter. Jag närmar mig tvättstugan och ser ett par gröna strumpor som sticker ut 
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bakom dörren, jag sätter mig vid pallen som står några meter bort från Adam. Det bästa är att låta 

honom vara själv en stund tills han lugnat ner sig för att kunna föra en diskussion. Jag funderar över 

Adams svårigheter att kommunicera med sina kamrater och upplever att jag kan ha gjort fel som tog ut 

honom ur rummet. Barnen på förskolan får ofta se att vi pedagoger agerar genom att ta ut honom ur 

rummet och då skapar vi ett förhållningssätt som barnen blir vana vid. Jag upplever att det är fel att 

exkludera honom ur gruppen men samtidigt är det svårt att låta honom vara kvar med de andra när han 

blir arg. Jag funderar över hur jag skulle kunnat göra istället om jag inte tog ur honom ur rummet.  

 

”Kan vi prata lite Adam”, säger jag när han lugnat ner sig. Jag känner mig lite stressad för att jag måste 

gå tillbaka till avdelningen för snart måste vi börja med samlingen.  

 

- Linus och Sara ville inte leka med mig de vände ryggen till mig, svarar Adam. 

- Hade du frågat om du fick leka med dem? frågar jag Adam. 

- Nej, men de borde ju veta att jag vill vara med när jag också var där, svarar Adam. 

- Du kan försöka fråga nästa gång om du får vara med då det skulle underlätta för dig, svarar jag 

tillbaka. 

 

Adam nickar med huvudet och vi bestämmer oss för att gå tillbaka in till avdelningen. Han ber om 

ursäkt till Sara och går sedan till legohörnan och leker för sig själv. Ronja närmar sig mig och frågar vad 

som hände innan hon kom. Jag förklarar hur barnen betedde sig under leken och att Adam blev sur när 

Linus och Sara inte ville leka med honom.  

 

- Ronja hur ska vi göra för att Adam ska leka bra med de andra? frågar jag. 

- Vet inte för att de andra barnen har svårt att accepterar honom i leken när han förstör, svarar Ronja. 

- Ja, jag vet men han kommer inte kunna lära sig att leka med de andra när han inte får chansen att 

leka, svarar jag. 

- Vi måste också tänka på de andra barnen och att han faktiskt kan skada dem när han blir arg, svarar 

Ronja. 

- Ja, jag vet det är svårt att veta hur vi ska hantera Adam när han blir så arg, svarar jag.  

- Ja men vi måste tänka på de andra också som blir drabbade när han slåss, svarar Ronja. 

- Ja vi får diskutera vidare när vi har tid, svarar jag. 

 

Jag funderar på hur vi ska kunna hjälpa Adam att ta kontakt med de andra barnen utan att de alltid 

hamnar i en konflikt med honom. Det är redan en dålig stämning i gruppen och de har redan pekat ut 
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honom som den mest jobbigaste killen på förskolan. Jag får ofta höra på gården hur pedagogerna pratar 

om hur jobbig han är och varför jag inte har sökt någon resurs för honom. Hur ska vi kunna stödja Adam 

in i leken med de andra när han oftast hamnar i konflikt med dem? Ronja har faktiskt rätt att vi måste 

försöka skydda de andra men samtidigt måste vi försöka få honom in i gruppen. De andra barnen kan 

inte leka ifred eftersom han stör och förstör vid samlingarna eller vid olika aktiviteter. Hur jag än gör 

blir det fel. Om jag stannar kvar med honom stör han de andra barnen och de får inte möjlighet att lära 

sig något. När jag tar ut honom ur gruppen då exkluderas han och får inte den kunskapen han behöver 

att samspela och lära sig leka med andra. Det här känns inte bra. Hur ska Adam kunna lära sig reglerna 

när vi alltid behöver ta ut honom ur olika aktiviteter vi gör? Hur ska man få honom att vara med de 

andra barnen utan att han stör dem i leken? Hur ska vi göra för att alla ska känna sig nöjda och kunna 

leka tillsammans? Vad jag än gör känns det inte bra och vi måste hitta en lösning. Vi måste ändra på 

vårt förhållningssätt gentemot Adam och få in honom i gruppen och samspela med de andra barnen. När 

han inte är med de andra känner han sig exkluderad från gruppen och hans självförtroende blir sämre.  

 

2. Syfte 

 

Syftet med min vetenskapliga essä är att analysera mitt dilemma som jag har beskrivit i min berättelse. I 

min berättelse är det tydligt att Adam har svårt att samspela och leka med barnen på förskolan. Han blir 

ofta arg när han inte får bestämma och börjar slåss med de andra barnen. Jag upplever att Adam behöver 

stöd från en vuxen för att kunna samarbeta i lek med andra. Jag kommer undersöka hur viktig leken är 

för barns utveckling och deras samarbetsförmåga med andra barn. Vad innebär det för barnet när de 

alltid blir exkluderade av barnen ur leken? Utifrån litteratur och forskning vill jag söka olika lösningar 

som vi på förskolan kan ta ställning till. Vad beror det på att han har svårt att leka med andra barn? 

Varför utesluter barnen honom i leken? Kan det vara så att vi pedagoger inte har haft den kunskapen att 

hjälpa Adam för att inkluderas i förskolan? I min berättelse tvivlar jag på mig själv och vet inte om jag 

handlar rätt eller fel i mitt förhållningssätt. Detta gör att jag vill granska mitt eget handlande utifrån 

frågan om jag gör rätt eller fel i berättelsen.  
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2.1 Frågeställningar 

 

Jag ska reflektera över mitt dilemma utifrån de här frågeställningarna: 

 

1. Vad är det som gör leken betydelsefull för barnets sociala utveckling och dess förmåga att 

samspela med andra människor? 

 

2. Varför har vissa barn svårt att förstå leksignalerna och varför utesluter barn varandra ur leken? 

 

3. Hur kan jag som pedagog arbeta för att hjälpa ett barn att lära sig lekkoderna och inkluderas i en 

grupp utan att åsidosätta de andra barnens lek och lärande? 

 

3. Metod 

 

I mitt självständiga arbete har jag valt att skriva en vetenskaplig erfarenhetsbaserad essä. Jag utgår från 

ett självupplevt dilemma på förskolan och reflekterar kring frågeställningarna som jag söker svar på. 

Den här uppsatsen ger mig möjlighet att hämta olika berättelser från min tid som barnskötare som jag 

kan reflektera över. Enligt Alsterdal så använder vi oss av essäskrivandet för att synliggöra den 

praktiska kunskapen, det vill säga den så kallade ”tysta erfarenhetskunskapen”, som annars är svår att få 

syn på (Alsterdal 2014, s. 48–49). Den gestaltade berättelsen i mitt essäskrivande har också, precis som 

Alsterdal påpekar, gett mig möjlighet att reflektera över händelsen och de handlingar som äger rum i 

berättelsen. Vi får syn på andra synvinklar som vi tidigare inte kunnat synliggöra och får bättre 

förståelse över händelsen. 

 

Alsterdal beskriver vidare att en essä består av tre delar. Den börjar först med en berättelse som är 

svårbedömd att hantera, berättelsen analyseras därefter utifrån egna tankar och frågor och i den tredje 

delen tar man hjälp av litteratur för att undersöka det som man upplevt (Alsterdal 2014, s. 49). Min 

första del har jag utgått ifrån en händelse där jag som pedagog tvivlar i min handling och har ingen bra 

lösning på min berättelse. Jag utgår från frågorna som jag har ställt för att kunna undersöka min text 

med dem. För att jag ska kunna få förståelse över lekens betydelse behöver jag analysera det med olika 

litteraturer som jag kan koppla till min händelse. Detta ger mig möjlighet under essäskrivandet att 

reflektera över min praktiska kunskap och om jag hanterade situationen på rätt sätt. 

 

Hammarén förklarar i sin bok Skriva- en metod för reflektion betydelsen av den inre och yttre dialogen. 

Den inre dialogen är när vi för dialoger med oss själva och den yttre dialogen är när vi för samtal med 

omgivningen. När de båda dialogerna möts skapas det en form av kunskap som kan omsättas i olika 

situationer (Hammarén 2005, s. 27–28). Jag har fått möjlighet att läsa och samtala om min berättelse på 
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våra handledarträffar och fått hjälp att se andra synvinklar som jag behöver ändra i mitt essäskrivande. 

Genom att jag har haft de yttre dialoger med andra studenter på högskolan har jag kunnat få bättre 

förståelse för mitt dilemma. Detta har gjort att jag kunnat reflektera och gå tillbaka till min berättelse 

och fått syn på saker som jag tidigare inte hade upptäckt.  

 

Johanna Hjertström Lappalainen & Eva Schwarz skriver om vikten av att kursdeltagarna reflekterar över 

sina yrkeserfarenheter som de möter i yrkeslivet. De ska försöka ta ett steg tillbaka och kritisk granska 

sin förskola för att bli medvetna över sitt handlande. Författarna skriver vidare att genom det synsättet 

kan personen bli medveten över sitt handlande och fundera över varför man gör det på ett visst sätt 

(Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 98–99). Att kunna reflektera över saker som man mött i 

verksamheten ger mig möjligheter att kunna förbättras i framtiden. Utifrån mitt essäskrivande har jag 

kunnat se saker ur olika perspektiv och funderat över hur jag kan förbättra mig i arbetet med Adam. Jag 

har utifrån min essä reflekterat över mitt handlande och därmed fått möjlighet att ändra på mitt 

förhållningssätt gentemot barn som har svårt att samarbeta med andra barn på förskolan. 

 

Min första del av essän innehåller en gestaltning av en berättelse som jag upplevt på förskolan. Utifrån 

berättelsen använder jag mig av frågor som jag ska besvara och relatera till olika teorier samt forskare. 

För att jag ska kunna förklara lekens betydelse tar jag hjälp av lekforskarna Knutsdotter Olofsson, 

Lillemyr, Öhman och Vygotskijs teori som beskriver leken och dess förutsättningar för att kunna 

utvecklas socialt. I den andra delen använder jag mig av Löfdahls arbeten som via Corsaros teorier 

förklarar hur barn bildar sina egna kamratkulturer på förskolan. Jag tar del av Nilssons och Alsterdals 

texter för att få förståelse över den praktiska kunskapen som jag behöver för att hantera situationer jag 

möter på förskolan. Det här processkrivandet har gett mig kunskap att utvecklas som blivande 

förskollärare och ändra mitt förhållningssätt till barn som har svårigheter i förskolan. 

 

3.1 Etiska övervägande 

  

Jag har skrivit min essä utifrån vetenskapsrådets forskning God forskningssed där regler om 

forskningsetiken benämns som jag förhåller mig till. Det som är viktigt med forskningsetiken är att man 

inte får identifiera personen som medverkar i forskningen (Vetenskapsrådet 2017, s.12). I min berättelse 

har jag ändrat alla namn på barnen och pedagogerna för att man inte ska kunna identifiera dem. Jag har 

dessutom ändrat tidpunkt, miljön, ålder och andra detaljer i händelsen för att öka sekretessen i essän. 

 



7 

 

4. Lekens betydelse 

 

I det här första kapitlet kommer jag försöka få svar på varför leken är betydelsefull för barns sociala 

utveckling. Det finns mycket forskning om lekens betydelse och jag kommer förklara lekens betydelse 

utifrån olika teorier. Varför är det viktigt att kunna leka och kunna samarbeta med andra i leken? Jag 

kommer undersöka läroplanen som är vårt styrdokument på förskolan och använda mig av olika 

lekforskare som förklarar lekens betydelse och vikten att kunna samarbeta i leken. 

 

4.1. Vad säger läroplanen om leken? 

 

För mig har det alltid varit betydelsefullt att låta barnen få leka och samspela med andra barn på 

förskolan. Leken är väldigt viktigt för att det är i den barnen utvecklar sitt språk, lär sig samarbeta och 

blir bekräftade av de andra barnen. På förskolan leker barnen hela dagarna men varför är leken så 

betydelsefull för den sociala utvecklingen? Vad säger läroplanen som är vårt styrdokument som vi följer 

på förskolan, angående leken? 

 

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget 

och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande 

och välbefinnande” (Skolverket 2018, s. 8). 

 

Det läroplanen menar i citaten ovan är att vi pedagoger ska skapa en lekmiljö på förskolan för att 

inspirera barnen till lek. Jag upplever att vi pedagoger inte har haft den tiden att skapa bra lekmiljöer 

som gynnar alla barn att leka. Leken har en stor betydelse för att barnet ska utvecklas i den sociala 

utvecklingen. Leken är bra för att de lär sig samarbeta, de lär sig hantera konflikter och främst för att 

barn mår bra av att leka, det är därför viktigt att vi följer läroplanen som förklarar att leken är en viktig 

del av utbildningen. I mitt dilemma har Adam svårt att ta kontakt och samarbeta med barnen på 

förskolan. Beror det på att vårt förhållningssätt gentemot Adam brister när vi säger till honom hela tiden 

och därmed gör så att han inte kan anpassa sig till förskolans lekmiljö? På morgonen när Adam kom 

skulle jag bjudit in honom i Linus och Saras lek och stannat kvar och lekt tillsammans med dem. Adam 

kan inte utvecklas när han ofta leker själv och blir utesluten i leken. Barnet lär sig när de leker med 

andra barn och vi pedagoger ska se till att följa läroplanen och fullfölja det som står i den. Vi i 

arbetslaget ska se till att uppmuntra honom i lek med andra barn och tillsammans med personalen på 

förskolan. Adam hade ingen vuxen i leken som kunde vägleda honom i leken när han gjorde fel.  
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”När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom 

att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer 

som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen 

mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter” (Skolverket 2018, s. 8). 

 

Enligt läroplanen så är det förskolans uppgift att se till att barnen deltar i lekar och hjälper barnen in i 

leken med andra barn. Vi ska kunna hitta möjlighet för barnet att de kan utvecklas tillsammans i leken 

de leker. Barnet kommer lära sig att kommunicera i leken och lära sig samtala när en pedagog är 

delaktig i deras lek. Jag var passiv som pedagog men var hela tiden anträffbar om något skulle hända. 

Det jag inte tänkte på var att jag inte var delaktig i leken, det kunde ha varit en trygghet för Adam om 

jag var aktiv närvarande. Adam skulle ha känt sig omtyckt och bli mer självsäker när vi stödjer honom i 

lek med andra. Att hjälpa barnet att leka är väldigt viktigt för att barnet utvecklas i leken och för att de 

ska lära sig samspel, språket och känner sig trygg i lek med de andra barn. Jag funderar över om det är 

vårt förhållningssätt till Adam som har gjort att han har svårigheter att leka med andra barn på förskolan. 

Läroplanen ger alla som arbetar på förskolan riktlinjer om hur vi ska förhålla oss och ge barnet 

möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga. Jag upplever att Adam har svårt att leka och det kan bero på 

att vi pedagoger har brustit i att vägleda honom in i leken. Kan det vara att vi inte har varit tillräckligt 

trogna till läroplanen eller är det att vi inte har haft den tiden att hjälpa honom in i leken. Enligt 

läroplanen är det pedagogernas skyldighet att se till att pedagoger vägleder barnen och förebygger barns 

konflikter i leken. 

 

4.2 Lekens betydelse för barns sociala utveckling 

 

I detta kapitel kommer jag beskriva lekens betydelse för att få förståelse över varför det är viktigt att 

kunna leka med andra barn på förskolan. Lillemyr diskuterar i sin bok Lek på allvar lekens egenvärde, 

lekens inspiration och varför leken är viktig. Lillemyr refererar till Ruud som förklarar att leken 

utvecklar barnets tilltro till sig själv och förtroende till de utmaningar de klarar av. För att barnet ska 

utvecklas och för att barnets självförtroende ska stärkas har leken en stor betydelse (Lillemyr 2013, s. 

28–29). Jag tolkar författarens förklaring om leken att barn utvecklas i den sociala utvecklingen i lek 

med andra barn. I lek lär sig barn bli självständiga och de kan utmanas i olika lekar genom att de får 

prova på saker de tidigare inte har gjort. Barn som är utanför leken får svårare att anpassa sig socialt 

därför upplever jag att leken är viktig för att de kan utvecklas tillsammans med andra barn att bli 

självständiga. Lillemyrs forskning angående barnets tilltro till sig kan jag koppla till min berättelse när 

Adam inte ens försökte bygga sin egen tågbana. Han förstör för de andra i leken och tar ofta över 

vänners bygge som de har byggt. Det kan vara en orsak till att han inte vågar bygga själv för att han inte 
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ska misslyckas. Han behöver tro på sig själv för att kunna gå vidare att leka socialt med andra barn i 

leken. 

 

Knutsdotter Olofsson, å andra sidan beskriver att leken blir betydelsefull när barnen lär sig tidigt att leka 

med hjälp av vuxna i hemmet. Leken börjar oftast redan vid skötbordet då barnen lär sig tidigt att 

samspela med andra. För att leken ska utvecklas måste vi vuxna leka med barnet och lära barnet att 

skilja leken ifrån verkligheten. Författaren förklarar vidare att barn har lättare att utvecklas i det sociala 

samspelet när de i tidig ålder fått öva på att leka ”titt-ut” leken (Knutsdotter Olofsson 2003, 31–36). Jag 

tolkar att författaren menar att leken påbörjas redan när barnet är nyfött. Barnen skapar kontakt med 

vuxna vid blöjbyten då man för tillfälle att träna på att leka olika lekövningar där de tränar samspel med 

varandra. Utifrån att leka titt ut leken där den vuxna gömmer sig och kommer tillbaka gör att barnet 

tränar på att leka och får förståelse att den vuxna kommer tillbaka. Jag tänker på hur Adam samspelade i 

leken och hur han undvek att samtala och ha ögonkontakt med de andra. Varför pratade han aldrig med 

dem vid leken och varför bjöd de andra barnen inte in honom i leken? Adam har gått på förskolan i 5 år 

och upplever att han har svårigheter att samtala och leka med de andra barnen. Det är lika mycket 

pedagogernas och föräldrarnas ansvar att se till att man tränar på Adams samspel. Jag agerade fel inser 

jag nu när jag tänker tillbaka, jag skulle ha hjälpt Adam in i leken och fått honom att leka och samspela 

med de andra barnen på förskolan. Det jag trodde var bra i stunden var att jag ville observera hans lek 

med de andra och fått honom att träna att leka med de andra. Det jag inte tänkte på var att jag som 

pedagog hade behövt stötta honom för att få honom att leka. Genom att få barnet att leka kommer de 

nämligen utvecklas socialt och börja kommunicera med andra på förskolan. 

 

Knutsdotter Olofsson menar vidare att leken har stor betydelse för språkets, känslans, tankens 

utveckling och den sociala förmågan, något som också styrks av forskningen enligt henne. Hon förklarar 

vidare att det viktigaste med barns lek är att de får förståelse för leken och tränar upp sin fantasiförmåga 

under lekens gång. Har barnen lärt sig leka så kan barnet gå in i lekens värld och har då också lättare att 

skaffa sig nya vänner (Knutsdotter Olofsson 2003, s.136–137). Författaren menar att barn utvecklas i 

leken, de lär sig kommunicera och samspela med andra i lek. Leken stimulerar dessutom barnets 

fantasiförmåga, de får förståelse hur en lek ska se ut och skapar olika lekvärldar med hjälp av fantasin i 

leken. Jag uppfattar att Adam hade det svårt att anpassa sig i leken som Linus och Sara lekte för att han 

inte förstod leken som de lekte. Adam behöver träna upp sin fantasiförmåga för att kunna komma in i 

lekvärlden som Linus och Sara var i. Det kan vara en av orsaken att Linus och Sara bytte plats och 

undvek Adam i leken för att han inte visste hur leken skulle gå till. Adam envisades och fortsatte att 

följa efter Linus och Sara i leken. Jag anser att Adam gjorde rätt för att han inte ville leka själv och att 
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han behöver kunskaper att samarbeta med de andra barnen i leken. Det som blir fel är att barnen inte 

accepterar honom i leken och inte vill kommunicera med honom när de satt tillsammans och lekte. 

Adam behöver träna på att samarbeta med de andra barnen och det måste han göra genom att leka med 

de andra barnen med hjälp av en vuxen och inte leka själv.  

 

Lev S Vygotskij beskriver i boken Fantasi och kreativitet i barndomen att om barn är kreativa i tidig 

ålder har det stor betydelse för att de ska kunna utvecklas i leken (1995, s. 9). Det man fantiserar om i 

leken har man enligt Vygotskij ofta upplevt i verkligheten. Även Vygotskij anser att fantasin har en 

betydelsefull uppgift för människans beteende och utveckling. Genom fantasi får barnet kunskap att 

förvandla saker till något annat som exempelvis käppen som förvandlas till hästen som Vygotskij tar 

upp i sin bok (Vygotskij 1995, s. 15–16). Jag tolkar att Vygotskijs och Knutsdotter Olofsson har liknade 

teorier om leken, för att barnet ska kunna utvecklas socialt i leken behöver barnet kunna fantisera och 

förstå innebörden med leken de leker. Detta får mig att fundera över Adams fantasiförmåga under den 

sociala leken med andra barn. Kan det vara så att han inte kan föreställa sig saker och inte har förmåga 

att skapa något själv i leken. När jag tänker tillbaka så ville Adam inte bygga en egen tågbanan och 

fortsatte att åka på barnens tågbana istället. Linus och Sara flyttade på sig och började leka på andra 

sidan men han fortsatte att leka med deras leksaker återigen.  

 

Vygotskij skriver vidare att kunna skapa är inte det viktigaste utan att de övar sin skapande fantasi 

genom att skapa och bygga något. Att kunna skapa något med sina händer utifrån barnens fantasi gör att 

de får gott självförtroende (Vygotskij 1995, s. 84). Jag upplever att Adam inte har fantasiförmåga att 

bygga och skapa något med sina händer. Istället tar han över deras tågbana som de har byggt och gör 

saker för att få dem att gå ifrån. Adam vill oftast inte leka själv för att han behöver hjälp i att bygga 

något som han själv inte kan bygga. Jag upplever att barn som inte litar på sin förmåga att de kan bygga 

något själv som de kan leka med har dåligt självförtroende. Det kan vara en trygghet för barn att ta över 

andras bygge för att de själva inte har kunskapen att fantisera en lek som de ska leka. Leken är 

betydelsefull för barnen de får kunskaper i att leka och kan särskilja fantasi från verklighet. Fantasin är 

viktigt för den sociala utvecklingen eftersom fantasin tycks vara en viktig del av vår empatiska förmåga, 

det vill säga vår förmåga att sätta oss in i någon annans persons känslor.  

 

Lillemyr, Knutsdotter Olofsson och Vygotskij har mycket gemensamt i sina teorier om leken. För att 

kunna leka ska man ha ett gott självförtroende och kunna fantisera om leken i fråga, detta gör att barnet 

får det lättare att leka och kunna samspela med andra i leken. När barnet har fantasin och vet vad man 

ska bygga gör att får de lättare att gå in i lekvärlden och leka det man upplevt i verkligheten. En orsak 
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kan vara att Adam har svårt att föreställa sig och skapa något som gör att han kommer in i leken och 

förstör för de andra. Detta gör att Adam inte blir bekräftad av de andra barnen och i sin tur gör att han 

får dåligt självförtroende när han inte kan samspela med andra i leken. På morgonen när Adam kom in 

på avdelningen verkade han inte kunna läsa av Linus och Saras lek då han var fokuserad på att ha 

tågbanan som de hade. När han väl börjat leka med tåget fortsatte han trots att Linus och Sara sa nej. Jag 

anser att Adam inte fått hjälp av oss pedagoger att utveckla i den social leken och behöver träna den 

sociala förmågan med umgänge med andra barn. För att kunna leka så måste man känna av miljön och 

lära sig leksignalerna i leken. Detta ska jag berätta om i nästa stycke som handlar om att förstå 

leksignalerna. 

 

5. Leksvårigheter 

 

I följande del kommer jag försöka få svar på min andra fråga, vad innebär det för barnen att kunna leka 

och förstå leksignalerna i lek med andra barn. Det skapas kamratkultur och makt i förskolan, det ska jag 

undersöka i mitt nästkommande kapitel.  

 

5.1 Leksignaler 

 

I detta kapitel kommer jag att skriva om leksignalers betydelse för barnets förmåga att kunna samarbeta 

med andra barn på förskolan. Adam är nyfiken att leka med andra barn och vill gärna ta kontakt med 

dem. Det som är Adams svårighet är att han ofta hamnar i konflikt i olika lekförhållanden där han slåss 

och bråkar om olika leksaker. Han har inte kunskapen att förstå leksignalerna som behövs för att leka 

och Adam gör saker som blir fel för att få uppmärksamhet av barnen. Det blir ett dåligt beteende som 

Adam ofta skapar innan han frågar de andra barnen om han får vara med. Adam gick in i leken med 

bestämda steg och började leka med deras tågbana som gjorde att jag utifrån Linus ansiktsuttryck 

märkte att han inte ville leka med honom. De kan ha blivit rädda att Adam skulle slå dem om de inte 

lämnade kvar tågbanan till honom.  

 

Knutsdotter Olsson anser att för att kunna kommunicerar med andra måste man kunna förstå 

leksignalerna som pågår i leken ”För att kunna leka måste man ha upplevt lekens medvetandetillstånd 

och kunna försätta sig i det” (Knutsdotter Olsson 2003, s.23). Det författaren menar med 

medvetandetillstånd är att man har förståelse över lekens situation och att man kan läsa av den lek som 

andra barn leker. Barn som förstår leksignalerna deltar därför oftare i leken och har lättare att anpassa 

sig till olika lekroller. Knutsdotter Olofsson skriver också för att behålla harmonin i leken ska man tolka 
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de sociala lekreglerna utifrån ömsesidighet, samförstånd och turtagande. Alla de grunderna lär sig 

barnen tidigt och utvecklar med hjälp av sina kamrater i leken (Knutsdotter Olofsson 24–25). Det som 

författaren menar är att barnet ska kunna förstå lekreglerna för att det ska bli en bra lek. Det som 

författaren förklarar stämmer bra överens med leken där Adam, Linus och Sara lekte, de hade inte 

samma ömsesidighet i leken. Detta innebär att de inte kunde samspela tillsammans i leken och det kan 

vara en anledning till att leken avtog. Linus och Sara samtalade aldrig med honom i leken, vilket gjorde 

att Adam inte självmant tog kontakt med dem. Adam rusade in i leken och observerade inte innan vad 

de gjorde i leken. Han hade inte samförstånd hur leken fungerade men ville enligt honom leka med 

barnen. Vid tillfället när han tog tåget från Sara visar på att han har svårt med turtagning och inte kan 

dela med sig av leksakerna. Jag upplever att Adam har leksvårigheter och behöver hjälp av en vuxen att 

lära sig koda leksignalerna. Han vill nog vara med och leka med de andra men det blir ofta fel för att han 

inte vet hur han ska göra i samspel med andra i leken. 

 

Knutsdotter Olofsson skriver också om att det förekommer i varje barngrupp att någon inte förstår hur 

leken går till och att de ofta förstör leken för de andra. Författaren förklarar att det finns olika orsaker till 

att barn inte leker, en av dem är att barnet inte känner sig trygg i leken de leker. De otrygga barnen har 

svårare att koncentrera sig, blir lätt oroliga och vill helst byta olika aktiviteter. Detta gör att de andra i 

barngruppen blir oroliga när det otrygga barnet stör de andras barns lekar (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 

82). Jag uppfattar att författaren menar att barn som inte känner sig trygg i leken lättare blir störd och 

har svårare att leka med en sak i taget. De andra barnen blir lätt irriterade när ett otryggt barn stör leken 

de redan leker. Författaren förklarar vidare att barn som inte har lärt sig leksignalerna har svårare att 

utskilja lek och verklighet. Barn med leksvårigheter har svårt att fantisera och kan inte föreställa saker 

till något annat när de leker. Hon förklarar dessutom att barn som är otrygga i leken har svårare att 

samspela med andra och behöver ha tydlighet kring om det är lek eller inte (ibid). Jag uppfattar att 

Knutsdotter Olofssons och Vygotskijs förklaring om att kunna fantisera i lek är väldigt betydelsefullt för 

att barnet ska kunna leka. Båda författarna förklarar att leken blir svårare att förstå när ett barn med 

leksvårighet inte kan fantisera och förvandla något till ett annat föremål. Knutsdotter Olofsson förklarar 

vidare att barn som inte leker med andra barn har svårt att anpassa sig och lära sig turtagning i leken de 

leker. Barnen måste kunna lära sig turtagande, ömsesidighet och samförstånd för att vissa sociala 

lekregler ska följas och kunna lyckas i leken. Det är pedagogernas ansvar att se till att barnen leker och 

får den sociala kompetensen på förskolan (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 82–87). Utifrån det författaren 

beskriver upplever jag att Adam har de utmärkande egenskaper om leksvårigheter som hon beskriver. 

Jag upplever att Adam inte var trygg i leken Linus och Sara lekte och hade inte förståelse vad leken gick 

ut på. I och med att Adam hade svårt att leka ville han inte dela med sig av tågbanan på förskolan. Adam 
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ville redan på morgonen leka själv med tågbanan vilket visar att han kan ha svårt att veta hur han ska 

leka med de andra barnen. För att barn ska kunna leka behöver de kunna dela med sig och ha förståelse 

för turtagning.  

 

Lillemyr skriver däremot att det är viktigt att leken sker i sociala sammanhang och att miljön är 

anpassad för lek. Det som kan vara bra för pedagoger att känna till är dock att finns tre perspektiv på 

leken som är bra att vi förhåller oss till. Vi kan ge barnen förutsättningar att utforska leken på förskolan, 

använda leken som problemlösning och att deras självutveckling och motivation utvecklas i lek 

(Lillemyr 2013, s.37). Det innebär att vi som arbetar på förskolan ska erbjuda barn att utforska leken i 

olika sammanhang på förskolan, om pedagogerna lyckas göra det kommer de anpassas sig i lek med 

andra barn. När vi har gett barnen tid att utforska leken kommer de lära sig att kommunicera med andra 

barn och lösa olika problem de möter i leken. Detta leder till att barnet vågar leka och känna sig trygg i 

lek med andra barn som leder till att de får bra självförtroende. Barnen blir motiverade att leka när de 

har kunskap i att förstå leksignalerna i samspel med andra. Genom att lära barnet att leka kan barnet ha 

det lättare att lösa problemlösningar i leken och förstå sina kamrater bättre. Det är därför viktigt att vi 

låter barnet börja utforska leken på förskolan med eller utan pedagog för att hen ska ha möjlighet att 

utvecklas i de andra perspektiven också. Vi pedagoger som arbetar med barn har ett stort ansvar att 

försöka skapa en miljö som lockar barn till lek. Miljön på förskolan kan ha gjort att leken inte varit 

lockande för Adam och att vi pedagoger inte varit delaktiga i leken. I leken lär sig barnen att säga ifrån, 

lär sig lekkoderna och att lösa konflikterna som de stöter på i vardagen. Det kan vara så att vi pedagoger 

inte låtit honom själv lösa problemet han har i leken med andra barn. Kan det vara att vi pedagoger löser 

det genom att vi ofta tar ut honom ur leken och att barnen inte har chans att lösa problemet själva.  

 

Folkman & Svedin skriver däremot om barn som inte leker och ger tips på hur vi pedagoger kan 

utveckla barnens lek. För att kunna komma in i leken behöver barnet ha intresse av vännerna och kunna 

ta kontakt annars utvecklas inte leken. Författarna menar dessutom att man måste kunna dela sin 

upplevelse med andra och ha förtroende för sig själv för att kunna samspela med andra (Folkman & 

Svedin 2003, s. 56–59). Jag tolkar det författaren menar att alla barn som är delaktiga i leken behöver 

vara intresserade av varandra för att leken ska kunna utvecklas. För att de ska bli intresserade av 

varandra behöver de hjälp och stöd av pedagogen för att lära sig samspela med andra. Folkman & 

Svedin skriver vidare att i lek med andra ställs olika villkor, att kunna dela med sig, samspela och ha 

förståelse om det är på riktigt eller på låtsas (ibid., s 61). Jag anser att författarna Folkman & Svedin och 

Knutsdotter Olofsson delar samma uppfattning om samspel och att barn börjar leka med andra när de får 

förståelse om vad lek innebär och lärt sig turtagning samt samspel med andra barn. För att ett barn ska 
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kunna lära sig leka och lära sig leksignalerna måste barnet vid lek med andra kunna dela med sig av 

leksakerna och kunna samarbeta för att det ska bli en konfliktfri lek. Adam blir osäker under lek för att 

han ofta vill bestämma och har svårt att dela med sig av sina leksaker. Det uppstår konflikter när han 

inte vill dela med sig och inte har förståelse om leken de leker. Författarna Lillemyr, Folkman & Svedin, 

Knutsdotter & Olofsson tänker likadant om att leken utvecklas bäst med hjälp av oss pedagoger på 

förskolan som visar hur man leker och tar kontakt med de andra barnen i leken. 

 

Folkman & Svedin anser dessutom att det diskuteras ofta om barn som har svårt att förstå leksignaler 

har ett komplicerat hemförhållande och därför beter de sig som de gör. Barnen har då svårare att 

koncentrera sig och hantera sin aggressivitet i lek med andra barn (Folkman & Svedin 2003, s. 116–

117). Författaren menar att barn som har svårigheter i hemmet upplevs av omgivningen att de har 

svårare att anpassa sig i lek med andra barn. Jag håller med att det ofta diskuteras av personal på 

förskolor samt skolor att barn med dåliga hemförhållande har svårare att förstå lekkoderna. Det är bara 

en uppfattning många har men det behöver inte vara så i verkligheten för barnet. Författarna förklarar 

vidare att vi behöver lära känna barnet och stärka våra relationer för att de ska lyckas leka, det handlar 

inte bara om att göra om lekmiljöerna för att de ska börja leka (ibid.). Jag tyder att författarna menar att 

pedagogerna behöver lära känna barnet för att barnet ska leka med en vuxen och andra på förskolan. För 

att barnet ska kunna leka är miljön lika viktig som att barnet ska känna sig trygg med barn och personal 

för att det ska bli en bra lek. 

 

När jag nu summerar mitt kapitel om leksvårigheter behöver barnet lära sig de sociala lekreglerna som 

är turtagning, samförstånd och ömsesidighet för att klara av att leka. Jag upplever att Adam inte visste 

hur han skulle få kontakt med de andra barnen på förskolan. När Adam närmade sig barnen i leken så 

rusade han in i deras lek och satte sig framför dem. Han tog inte kontakt med barnen i leken vilket 

gjorde att det blev ett dåligt samspel mellan barnen, Adam kommunicerade aldrig med dem förutom när 

han slogs med Sara och ville ha tillbaka tåget. Barn som har leksvårigheter behöver tro på sig själv för 

att kunna lyckas i sampel med andra. Jag upplever att Adam behöver träna på att förstå leksignalerna 

och lita på sin förmåga för att kunna ta kontakt med de andra barnen i fortsättningen. Detta skulle 

minimera bråken i leken och han skulle känna sig trygg i leken. Hur ska vi försöka få de andra barnen 

att vilja leka med Adam? Barnen har fått en negativ bild av Adam och ser honom som ett bråkigt barn 

som alltid förstör deras lekar. Jag ska gå vidare i nästa kapitel om kamratkulturen och vad det innebär 

för barnet på förskolan. 
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5.2 Kamratkultur 

 

I följande kapitel kommer jag försöka få svar på varför barn skapar kamratkulturer och varför de 

utesluter varandra ur leken. Mikael Jensen refererar till Williams Corsaros forskning som förklarar att 

kamratkulturen innebär när barn bildar grupper utifrån intresset de har i leken. På grund av deras 

kamratkultur kan vara svårt för en främmande att komma in i leken. Corsaro beskriver vidare att barn 

som han har forskat om upplever att vi vuxna har stor makt över dem och blir ofta kontrollerade i leken 

de leker. Detta kan orsaka att barnen tar makt över sin egen lek och håller borta såväl vuxna som andra 

barn från leken (Jensen 2013, s.187–188). Utifrån det Corsaro beskriver uppfattar jag att barn som 

skapar olika kamratkulturer vill skydda leken från andra barn som inte har samma lekintresse som de 

har. Det påminner mig om Linus och Sara beteende de hade gentemot Adam, de kan ha känt sig hotade 

av Adam och ansåg att de behövde skydda sin lek från honom. De ville nog inte att Adam skulle förstöra 

leken de lekte och valde att byta plats och vända ryggen till Adam. Detta kan ha varit en orsak till att 

Adam kände sig utanför i leken när de inte ville kommunicera och låta honom vara med. Detta påminner 

mig om Corsaros förståelse av begreppet kamratkultur. Barnen kan ha velat leka ifred för Adam lät så 

mycket vilket gjorde Linus rädd och kan vara anledningen att han bytte lekplats istället för att leka 

tillsammans. 

 

Corsaro tar upp angående det lekstörande inträdet som barnen har när de går in i leken och tar en leksak 

som blir störande för barnen. Det är det sämsta strategin barnet kan göra för att närma sig de andra 

barnen. Barn lär sig fort vilken strategi som fungerar och om de sätter sig mitt i leken där det sker får 

barnet chans att observera leken (Jensen 2013, s.188). Författaren menar att om ett barn närmar sig de 

andra barnen i leken genom att ta en leksak kommer hen få det svårare att bli accepterad av sina 

kamrater i leken. Adam i min berättelse försökte få kontakt med barnen genom att han tog över deras lek 

de lekte. Det kan ha varit en strategi som Adam ville genomföra och trott att Linus och Sara velat leka 

med något annat istället. Han kanske ville vara för sig själv och inte dela med sig av tågbanan. På 

morgonen blev han irriterad redan om vem som hade tagit tågbanan före honom som gjorde att han 

betedde sig som han gjorde. En annan tanke kan ha varit att han inte har kunskapen att ta kontakt med 

de andra barnen och därför satt han sig mitt i leken där de satt. Adam kan ha velat observerat leken för 

att sedan velat att de frågat honom att vara med. 

 

Även Annica Löfdahl hänvisar i Kamratkulturer i förskolan - en lek på andras villkor till Corsaros 

teorier och hans syn på kamratkulturen. Corsaro använder begreppet tolkande reproduktion som innebär 

att barnen tar efter vuxenkulturen såsom den existerar i samhället, hemmet och förskolan. Barnen tar 
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efter allt de vuxna gör och säger i sina egna lekar. De leker maktförhållanden som de utsätts för under 

dagarna och imiterar att de är vuxna och provar på förbjudna saker som att vara elak i olika lekroller 

(Löfdahl 2014, s. 14). Corsaro menar att kamratkulturer är något som barnen tar efter det beteende som 

vuxna har och gör likadant. Barnen på förskolan ser ofta pedagogerna när de tar ut Adam ur leken när 

han bråkar och slåss. Vi skapar ett förhållningssätt gentemot Adam då vi ofta utesluter honom ur lekar 

som gör att barnen tar efter vårt beteende i sina lekar. Barnen gör som vi vuxna gör och utesluter honom 

i deras lekar. Vi blir ofta arga på Adam och skapar en dålig stämning i barngruppen. Adam blev 

medveten om att barnen inte vill leka med honom och upplevde att han blev utanför i leken.  

Jag funderar över mitt agerande när jag tog ut Adam ur rummet framför de andra barnen. Jag utövade 

min impulsivitet när jag gick med bestämda steg för att ta ut honom ur leken. Det är en sak som vi 

pedagoger är tvungna att göra när han slår de andra barnen och för att inte ska bli ännu argare. Jag 

använde min makt och blev arg på honom som gör att de andra barnen ser vårt agerande. Det kan vara 

en orsak till att barnen är vana vid vårt agerande gentemot Adam och därför inte vill ha honom i leken. 

Jag är i ett svårt dilemma och vet inte hur vi ska lösa det när han börjar slåss. Ska vi ha honom kvar i 

gruppen och låta honom fortsätta att förstöra, eller ska vi utesluta honom ifrån de andra barnen i ett 

annat rum med mindre barn istället. Jag upplever att det förekommer som sagt makt i pedagogernas 

agerande och i Adams beteende i leken. Situationen då Adam vill utöva sin makt i leken är väldigt 

uppenbart för att jag upplever att han också vill bestämma. Barnen skapar en egen kamratkultur utifrån 

händelser de möter på förskolan som vid mitt fall när Linus och Sara utesluter Adam ur leken. Jag 

kommer fortsätta i nästa kapitel att skriva om makt och hur det påverkar barnen i lek.  

 

5.3 Makt 

 

Varför blir det ofta konflikter i leken och är det maktspel som pågår i barns lek, det kommer jag försöka 

få svar på i detta kapitel. Öhman förklarar i boken Empati genom lek och språk att det är viktigare för 

barn att vara med i leken än att bestämma i leken. Däremot om det förekommer att barnet anser att det är 

viktigare att bestämma i leken så blir det ofta problem. Hon menar vidare att det är då barnen ofta 

hamnar i bråk och börjar slåss där vi vuxna avslutar leken. Det blir en ständig dragkamp i maktspelet att 

få vara med och ha inflytande över leken som pågår. (Öhman 2003, s.147–148). Öhman menar att barn 

som ofta vill bestämma och ha makt i leken orsakar ofta konflikter med andra barn i barngruppen. 

Pedagogerna på förskolan avbryter ofta leken som pågår och barnet får det svårt att bli accepterad i 

leken. Det här med makt och att tolka olika leksignaler går lite i hand upplever jag. Adam har svårt att 

läsa av barnens lek och rusar in i leken som de redan leker. Det leder till att han utövar sin makt i leken 

för att han är van att få som han vill. Adam är medveten om att Linus och Sara går ifrån honom när han 
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tar leksakerna ifrån dem vilket kan vara en anledning att han gör så. Det han inte räknade med är att 

Sara stod emot honom och ville inte lämna tåget till honom vilket gjorde att han började dra henne i 

håret. Jag håller med Öhman när han menar att det viktigare för barnet att han får bestämma i leken som 

Adam gjorde än att han fick vara med leken. Leken avslutas ofta när ett barn alltid bestämmer och slutar 

med bråk som det blev mellan Adam och Sara. Adam visade sin makt i leken och ville bestämma, detta 

ledde till att barnen började slåss och jag behövde ta bort honom åt sidan för att avbryta slagsmålet. 

Barnens lek avslutades när jag avbröt leken och tog ut honom från avdelningen. Vi exkluderar honom 

medvetet och barnen lär sig att han är ett barn som ofta får tillsägelser och exkluderar honom i deras lek 

som vi vuxna göra. Jag kommer fortsätta att skriva om exkludering och hur det påverkar barnen i 

förskolan.  

 

5.4 Exkludering  

 

Exkludera eller uteslutning i lek som det också heter sker ofta på förskolan. Utesluter barn varandra 

medvetet det ska jag försöka få svar på i detta kapitel. Öhman förklarar däremot att uteslutning ur lek är 

väldigt vanligt i barnens samspel och lek. Hon menar vidare att uteslutning inte alltid ska tolkas som en 

kränkning. Det kan vara ett sätt för barnet att skydda den pågående leken de leker (Öhman 2008, s. 18). 

I min berättelse när Adam närmade sig Linus och Sara med bestämde steg så upplever jag det som 

Öhman förklarar om uteslutning att de ville skydda sin lek som de lekte från början. Linus och Sara 

upplever nog inte att de utesluter honom ur leken för att de anser att det är han som är problemet. 

Samtidigt måste vi pedagoger ha förståelse över Adams känslor och upplevelser när han kände sig 

utanför i leken. Han berättade till mig att han inte fick vara med och att de vände ryggen till honom. 

Linus och Sara kan ha velat leka ifred och att det inte var meningen att de uteslöt honom ur leken. På 

morgonen när Adam kom uppmanade jag honom att fråga om lov att leka tillsammans med Linus och 

Sara. Han gjorde aldrig det och rusade in i leken istället för att fråga och tog tag i sakerna som han själv 

ville leka med. De kan ha upplevt honom som jobbig och att han förstörde deras pågående lek som de 

lekte. I leken var han väldigt passiv och delade inte med sig som gjorde att han hamnade i konflikter och 

blev exkluderad i leken.  

 

Öhman förklarar vidare att kränkning och uteslutning som ett barn gör mot ett annat oftast är en 

omedveten handling. Det är oftast inte barnens fel utan orsaken är att barnet har utvecklat ett 

kommunikationsmönster som är kränkande. Innan vi pedagoger stoppar beteendet så måste vi förstå 

anledningen till hans beteende innan vi kan ge barnet andra handlingsalternativ (Öhman 2008, s. 20–21). 

Jag uppfattar det författaren förklarar att barn inte har förståelse över varför de utesluter andra barn ur 
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leken. Barnen har själva skapat ett mönster där de utesluter varandra och behöver hjälp av pedagogerna 

att bryta det mönstret. Öhman förklarar att uteslutning kan ses ur ett individuellt perspektiv som innebär 

att barn som kränker själv mår dåligt. Författaren menar att det kan bero på att barnet inte har utvecklat 

de sociala färdigheterna och kan inte hantera sina egna känslor. Kränkning kan vara en strategi för 

barnet för att få barnens uppmärksamhet och få makt över dem. Han menar också att uteslutning kan ses 

utifrån ett relationellt perspektiv som pågår i det ömsesidiga samspelet. Utifrån de här perspektivet ser 

man att kränkning mellan barnen upplevs som en maktkamp. Barnen uppfattar makt som en psykisk och 

fysisk styrka och utsätter andra för uteslutning (Öhman 2008, s.20–21).  

 

Utifrån Öhmans tankar om uteslutning upplever jag att både Adam, Linus och Sara använde sig av 

kränkning och uteslutning. Adam har inte de sociala färdigheterna och har svårt att kommunicera med 

andra. Detta leder till att han inte kan hantera sin ilska och blir ofta arg när han inte kan använda sitt 

maktspel i leken. Han söker efter uppmärksamhet och det kan vara en av anledningarna att han låter och 

förstör för att han vet att han får vara med en vuxen när han förstör. Adams beteende liknar det 

individuella perspektivet som Öhman förklarar om. Han använder sin fysiska styrka när han visar att han 

har makt över leksakerna och när han slåss. Däremot använder Linus och Sara också uteslutning utifrån 

den psykiska styrkan när de utesluter honom ur leken. Barn använder mycket makt i lek med andra och 

kan exkludera barn som inte kan leka. Pedagogerna har därför en stor betydelse att se till att hitta 

strategier och få barnet att leka med andra, det kommer jag diskutera om i mitt kapitel pedagogens roll 

och hur man inkludera barn i lek med andra. 

 

6. Pedagogens roll  

 

I denna del kommer jag undersöka min tredje frågeställning om hur jag som pedagog kan arbeta för att 

hjälpa ett barn att lära sig lekkoderna och inkludera de i barngruppen utan att förstöra kompisarnas lek. 

Därefter kommer jag diskutera vikten av att vara en närvarande pedagog när det kommer till frågan om 

barns lek på förskolan och vad praktisk kunskap innebär.   

 

6.1 Inkludering 

 

Jag kommer diskutera om hur man går till väga som pedagog för att inkludera barn i leken utan att andra 

barn exkluderar dem. David Edfelt (2019) skriver i sin bok Utmaningar i förskolan om olika arbetssätt 

när det kommer till barn som har svårt för att leka. Edfelt menar att förskolan ska acceptera alla barns 

olikheter och inkludera de i samhället. För att kunna inkludera barnet i verksamheten behöver förskolan 
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se över vad som behövs för det särskilda barnet och dess utveckling. Han anser att förskolan behöver se 

över sina resurser, skaffa sig kompetenta pedagoger som har tid att hitta olika lösningar och strategier 

för att kunna lyckas att inkludera barnet (Edfelt 2019, s. 172). Författaren menar att förskolan ska 

acceptera alla olikheter och skaffa kunskap hur man inkluderar dem på förskolan. Jag upplever att jag 

och Ronja inte haft den tiden att reflektera över situationen vi med Adam och hur vi ska inkludera 

honom i gruppen. Förskolerektor på vår förskola ger oss inte tid att diskutera om Adams problematik 

och anser att vi kan göra det vid avdelningsmöten. Det blir för kort tid att diskutera och vi inser att vi 

måste få hjälp utifrån för att kunna hjälpa hela barngruppen. Vi skulle behöva ha en till personal som 

skulle kunna hjälpa Adam att inkluderas i leken och kunna leka lugna lekar där han inte slåss. Det skulle 

vara den bästa lösningen men det finns inga pengar att anställa någon och vi hamnar återigen i ett 

dilemma där vi inte vet hur vi ska lösa situationen på förskolan. Edfelt anser även att pedagogerna 

behöver samtala med förskolechefen samt föräldrarna för att hitta en lösning. Det är nämligen 

pedagogens ansvar att ta ställning till hur man ska lösa situationen som förekommer på förskolan (Edfelt 

2019, s. 176). Jag har ett arbete att genomföra och oavsett om vi inte har resurser måste vi se till att 

inkludera honom på avdelningen. Vi får helt enkelt anpassa oss i situationen och försöka få tips om hur 

vi kan hantera Adams leksvårigheter med hjälp av föräldrarna och personalen som arbetar på förskolan. 

Jag får försöka hitta andra strategier som hjälper Adam att sluta slåss och sluta att exkludera honom ur 

avdelningen när han gör fel.  

 

Pape menar däremot att leken har en stor betydelse för att inkludering och gemenskap ska utvecklas i 

förskolan. Barns empati utvecklas vid samspel med vuxna och när de blir inkluderade i olika 

sammanhang på förskolan. Barnen lär sig utifrån sina vänner hur de förhåller sig till att hitta bra 

lösningar vid konflikter och när osämja uppstår (Pape 2013, s. 37, 75). Det Pape menar i sin 

lekforskning är att det är pedagogernas ansvar att se till att barns empati och den sociala kompetensen 

utvecklas utifrån leken. Kan det vara så att vi som arbetar med Adam inte har haft kunskapen om hur vi 

ska hantera hans känslor när han blir arg. Vi har ofta tagit undan honom för att han inte ska skada de 

andra men detta orsakar också att vi inte ger honom utrymme att hinna hantera sina känslor i samspel 

med andra barn. Barnen på förskolan ser ofta att vi tar ut honom ur gruppen och att vi löser problemet 

tillfälligt. Det vi inte tänker på är att barnen får en negativ uppfattning om Adam och utesluter honom 

ofta ur leken som vi gör när han slåss på förskolan. Pape menar vidare att vi på förskolan måste se till att 

alla barn upplever samhörighet, glädje och blir inkluderade i leken och får det lekfulla samspelet i 

vardagen. Leken innehåller ofta glada stunder, maktkamper, samhörighet och exkludering detta gör att 

varje barn utvecklas i leken och får lärdom att hantera olika händelser de möter. Författaren skriver 

vidare att förskolläraren som arbetar med barnen ska försöka få barnet att bli inkluderat i leken och 
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tänka på hur tonläget gentemot barnet är. Utifrån tonläget som pedagogen har på förskolan kan bidra om 

barnet får vara med i leken eller inte (Pape 2013, 173–174). Jag upplever att utifrån det författaren 

beskriver är att pedagogerna måste tänka på hur de beter sig mot barn som ofta får tillsägelse. Barn tar 

ofta efter vad vuxna gör och skapar en dålig stämning i gruppen som gör att de kan utesluta andra barn 

ur leken. Jag som blivande förskollärare ska hitta lösningar för att bryta det förhållningssättet vi har när 

vi tillrättavisar Adam ur leken. Hur ska vi få honom att lyckas i leken och lära sig samspela och dela 

med sig av leksakerna. Det kommer ta sin tid och jag anser att vi får tänka på att dela upp oss i mindre 

grupper för att ge Adam möjlighet att lära sig leka.  

 

Öhman skriver i boken Det viktigaste är att få leka att vi pedagoger ska se till att skapa en inspirerande 

lekmiljön tillsammans med barnen. Hon benämner däremot att det är lika viktigt att forma miljön till lek 

som det är att vara med och leka med barnen. Det gäller att pedagogen ansvarar för att barnens samspel 

fungerar och hjälper till att bjuda in andra barn i leken (Öhman 2011, s. 13). Författaren menar att 

pedagoger har ett ansvar att se till att skapa en lekmiljö som lockar barn att leka med varandra. Jag 

upplever att jag som pedagog måste vara närvarande i leken och inkludera barnet i lek med andra utifrån 

lekmiljön vi skapat på förskolan. Det får mig att reflektera om miljön på förskolan varit otillräcklig och 

inte lockat barn att leka med varandra? Vi som arbetar på avdelningen behöver tänka på att skapa en 

inspirerad lekmiljö som barnen kan leka i. Nu när jag tänker tillbaka kan det vara så att vi på förskolan 

inte har haft tid att erbjuda Adam möjligheten att leka med en vuxen. Kan det vara så att jag och Ronja 

inte haft många tillfällen att reflektera över hur vi ska göra med Adams samspel med de andra barnen? 

Det finns många orsaker som kan ha gjort att han har svårt att ta kontakt med barnen. Det jag håller med 

Öhman om är att det är pedagogernas ansvar att locka in barnet i leken och känna sig inkluderad i leken. 

Ytterligare en sak jag agerade fel med var att jag observerade leken för länge, jag skulle ha ingripit 

tidigare i deras konflikt innan han blev arg. Problemet med Adam är att han blir väldigt snabbt arg och 

det kan vara svårt för oss att hinna med att alltid lösa konflikter han stöter på i leken. Det som är 

intressant är att Adam kan leka själv men har svårighet att leka med andra barn och därför behöver ha 

hjälp att leka med en närvarande pedagog. 
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6.2 Närvarande pedagoger 

  

I följande kapitel kommer jag att försöka få svar på hur jag som pedagog kan hjälpa ett barn att lära sig 

lekkoderna, bli inkluderad i gruppen och inte förstöra andra barns lekar. För att leken ska fungera 

behöver pedagogerna vara närvarande i leken och inkludera dem i sampel med varandra. 

 

Charlotte Tullgren (2004) som skrivit doktorsavhandlingen Den välreglerade friheten: att konstruera 

det lekande barnet har gjort en studie om hur leken blir på förskolan med en närvarande och styrande   

pedagog. Tullgren anser att det är bra om pedagoger observerar och deltar i barnens lek, det ger 

pedagogerna möjlighet att i tid kunna avbryta barnens dåliga handlingar som sker i leken. Pedagogerna 

får tillfälle att övervaka leken och ger tillfälle att få insyn i barnens lek och hur de leker (Tullgren 2004, 

s.86–87). Jag upplever att det är förskolans ansvar att se till att barnet känner sig trygg och välkommen i 

den lek som sker på förskolan. Barnet ska inte behöva använda våld för att få som han vill och försöka 

få barnens uppmärksamhet för att synas i leken. Jag observerade barnens lek på långt håll men var aldrig 

närvarande i deras lek. Detta gjorde att det blev konflikt och jag som blivande förskollärare måste tänka 

på att hjälpa barn med leksvårighet att ta kontakt med de andra barnen. På morgonen skulle jag ha hjälpt 

Adam in i leken med Linus och Sara. Hade jag varit delaktig i deras lek skulle jag kunnat avbryta 

Adams dåliga handlingar och få honom att samarbeta. Det är inte säkert att de skulle fungera med en 

gång men vi skulle behöva ha tid och tålamod att arbeta med Adams leksvårigheter. På min avdelning 

arbetar vi bara två pedagoger och det är svårt att fokusera på ett barn för att de andra barnen behöver 

också omsorg som Adam. Det är svårt att hinna med det så som resurserna ser ut på förskolan idag men 

vi kan gott försöka för att få Adam att sluta slåss och känna sig delaktig i leken. 

 

Öhman anser däremot att den sociala leken utvecklas med hjälp av en pedagog som barnet har tillit till. 

Pedagogens närvaro i leken är viktigare än att bara vara närvarande i rummet, att alltid vara närvarande 

och bjuda in barnet i leken gör att barnet känner sig bekräftat. Hon menar vidare att barnets självkänsla 

ökar när de blir bekräftade och får positivt bemötande av pedagogen (Öhman 2008, s. 233–234). Jag 

uppfattar det Öhman beskriver att det är mitt ansvar som blivande förskollärare att se till att varje barn 

blir bekräftad på förskolan. Det som jag upplever blev fel var mitt negativa bemötande jag hade när 

Adam började slåss, jag blev arg på honom och vägledde honom ur rummet. Jag uppfattar att hans 

självkänsla sjunker varje gång vi bemöter honom med ett negativt bemötande. Kan jag hanterat min 

bemötande annorlunda så att han inte känner sig misslyckad varje gång när jag bemöter honom. Jag och 

min kollega måste hitta ett annat alternativ för att vägleda honom ur leken. Behöver vi alltid ta ut honom 

ur rummet för att få honom att förstå att han har gjort fel. Vi behöver vara närvarande i lek med de andra 
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och bekräfta honom när han exempelvis bygger för att han ska få självkänslan och så småningom börja 

samarbeta med de andra barnen. När vi pedagoger bekräftar barnen med positivt bemötande så gör 

barnen också det. Barn gör som vi vuxna gör och om vi alltid bemöter Adam negativt kommer troligen 

barnen också göra det och fortsätta utesluta honom ur leken. Öhman skriver att om pedagogen leker 

tillsammans med barnen och inför nya lekar stärker vi gemenskapen i gruppen. Det skapas ett positivt 

klimat och barnen accepterar varandra när vi uppmärksammar de positiva beteende och undviker att 

uppmärksamma de negativa beteende framför andra barn (Öhman 2008, s .236). Öhmans forskning om 

pedagogens närvaro i barnens lekar anser jag är viktig. Vi på förskolan måste försöka ta oss tid att leka 

tillsammans med barnen. När vi inte har tiden kan vi försöka göra det i helgrupp och leka tillsammans 

vid samlingen eller ute på gården. Det skulle hjälpa Adam att bli inkluderad i gruppen och känna sig 

delaktig i leken. Adam slåss ofta när de andra barnen utesluter honom ur leken och genom att han är 

delaktig kanske han så småningom slutar att slåss.  

 

6.3 Praktisk kunskap 

 

I det här kapitlet kommer jag att skriva om praktisk kunskap och om vilka tankesätt som jag har vid 

olika händelser som jag behöver hantera. I hela min uppsats har jag pratat om hur jag kan hjälpa Adam 

för att sluta misslyckas och börja leka med de andra barnen. Det jag inte har berättat om är att jag måste 

se till att skydda de andra barnen ifrån honom när han blir aggressiv i leken. Händelsen blir svårt att 

hantera när han slåss och vi måste ta ut honom ur leken för att han inte ska göra de andra barnen illa.  

 

Christian Nilsson hänvisar i sin text Fronesis och den mänskliga tillvaron till Aristoteles olika 

kunskapsformer jag kommer förklara en av dem och det är praktisk kunskap som också benämns som 

fronesis eller klokhet. Nilsson anser att praktisk kunskap innebär att vi hittar lösningar för att kunna 

hantera olika situationer vi möter i vardagen. I en situation kan det kännas som att man har handlat rätt 

men ibland behöver vi ändra på våra vanor speciellt när vi hamnar i ett dilemma. Vid sådana tillfällen 

behöver vi praktisk kunskap för att lösa situationen på bästa sätt (Nilsson 2009, s. 39, 48). Jag har 

arbetat på förskolan i 15 år och har lärt mig att hantera olika situationer jag möter i förskolan. Den 

praktiska kunskapen behöver jag när jag möter olika dilemman på förskolan och om jag ska ingripa eller 

inte. I min berättelse behövde jag handla snabbt för att hjälpa Sara att komma loss från Adam. Jag hann 

inte vänta och se vad som skulle ske och behövde därför utesluta honom ur gruppen för att inte utsätta 

sig själv och de andra barnen för fara. Jag ansåg att jag gjorde rätt när jag tog ut honom från avdelningen 

för att han inte skulle fortsätta att dra Sara i håret. Alsterdal (2014) beskriver också i sin essä att den 

praktiska kunskapen är en förmåga som varje individ besitter och anpassar sig till det situationen kräver. 



23 

 

Det förekommer inte alltid att vi har den kunskapen som behövs för att kunna ta ställning till det 

klokaste beslutet. Vi kan reflektera över vår handling först efter när det har skett och fundera över om vi 

löste situationen eller inte. Det vi lär oss är att vi kan reflektera tillbaka över vårt misslyckande och få 

lärdom om hur vi ska hantera det nästa gång (Alsterdal 2014, s.50). Både Alsterdal och Nilsson skriver 

om praktisk kunskap och vikten av att hantera situationen utifrån den kunskapen vi anser är rätt. Jag 

uppfattar författarna att vi aldrig kan läsa oss till den praktiska kunskapen, den finns i ryggraden som vi 

ska ta ställning till och kan i efterhand reflektera över om vi har hanterat situationen rätt eller inte. 

Kunde jag ha gjort det annorlunda i min situation med Adam, tänker jag för mig själv. Ja det kanske jag 

kunde ha gjort men i den här situationen var jag som pedagog tvungen att ingripa och fatta snabba 

beslut. Jag behövde avbryta Adams beteende för att han bråkade med Sara och släppte inte taget om 

hennes hår. Vi har mött det här beteende hos Adam förut och vi vet att vi måste ingripa för att Adam ska 

sluta slåss. Jag upplever att jag handlade rätt utifrån Linus och Saras perspektiv, men jag anser att jag 

inte handlade rätt utifrån Adams perspektiv när jag uteslöt honom från avdelningen. Jag tvivlar på min 

roll som blivande förskollärare och vet inte hur vi ska gå tillväga med Adam. Det förekommer att vi 

ibland inte har förståelse över vad vi gör och behöver samla ihop information för att kunna reflektera 

över vår handling. Jag misstror i mitt handlade och funderar över om jag handlade rätt och vet innerst 

inne att jag gjorde fel med Adam. Hans självförtroende blir sämre och han känner sig misslyckad när vi 

exkluderar honom från rummet. Utifrån den här händelsen kommer jag försöka göra det annorlunda 

nästa gång för att jag lärt mig av mitt misstag att inte hantera det som tidigare. Detta kallas för en 

praktisk kunskap som Alsterdal beskriver i sin text att jag lär mig av mitt misstag för att göra det 

annorlunda i framtiden. Vårt handlande blir dessutom bättre när vi kan reflektera med vårt arbetslag om 

hur vi ska hantera det, det kommer jag förklara mer om i nästa kapitel. 

 

6.4 Pedagogens reflektion 

 

Barn som har svårt att leka behöver stöd av en vuxen att leka och för att göra det behöver vårt arbetslag 

skaffa rutiner för att lyckas göra det. Pedagogerna behöver reflektera och analysera om de hanterar 

situationen rätt eller om pedagogerna behöver ändra på sina strategier för att få barnen att bli inkluderad 

i förskolan.  

 

”Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns 

utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål” 

(Skolverket 2018, s. 18).  
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Enligt min tolkning av förskolans läroplan ovan så är det vi som arbetar på förskolan som ständigt 

ska följa barnens utveckling och analysera tillsammans vad vi kan erbjuda barnet för att utvecklas i 

förskolan. Jag anser att vi behöver se över våra rutiner om hur vi ska stödja barn som har svårt att 

leka och samspela med andra barn på förskolan. Utifrån att reflektera och analysera barns utveckling 

tillsammans med arbetslaget kan vi få den förhållningssätt som vi anser är bäst för barnen. Jag 

upplever att jag handlade rätt när jag ville hjälpa Sara och se till att hon inte blev skadad av Adam 

och uteslöt honom ur avdelningen, men upplever mina arbetskollegor att jag gjorde rätt. Det är ett 

svårt dilemma för att jag inser nu i efterhand att jag inte handlade rätt utifrån Adams perspektiv. Jag 

tvivlar på min roll som blivande förskollärare och vet inte hur vi ska gå tillväga med Adam. Det har 

inte funnits tid att diskutera konflikterna som pågår mellan barnen på avdelningen. Vi har inte fått 

den stöd och hjälp vi behöver av vår förskolerektor för att kunna hantera situationen på ett 

annorlunda sätt. Jag och Ronja har diskuterat på avdelningen om hur vi ska göra men det har aldrig 

funnits tillräckligt med tid för att göra det, vi blir alltid avbrutna i samtalet och det blir ingen bra 

reflektion. Vi pedagoger behöver ha kontinuerliga möten tillsammans där vi reflekterar över vårt 

förhållningssätt och hur vi hanterar Adams beteende.  

  

I den sokratiska dialogen gäller det inte i första hand att försvara ens egna åsikter och kritisera 

vad andra människor tror. Det väsentliga är att komma till klarhet om sig själv, sina tankar, sin 

kunskap, okunskap och så vidare tillsammans med andra och då också komma till klarhet om 

andra. Det är en ömsesidig upplysnings- och reningsprocess, samtidigt som en 

förståelsegemenskap befästs (Molander 1996, s.91). 

 

Det Molander menar med citatet ovan är att genom att ha samtal på förskolan kan vi dela med oss idéer 

om hur vi ska hantera konflikterna vi har med Adam. Känner vi alla likadant eller är det bara jag som 

tvivlar om att detta inte är hållbart längre. Vi får möjlighet att diskutera och kan ha förståelse över 

varandras känslor och kan se vårt handlande utifrån olika synvinklar som vi kan ta del av. Jag 

ifrågasätter mitt handlande och fundera över om jag handlade rätt och vet innerst inne att jag gjorde fel 

med Adam. Det skulle vara bra för mig att jag kan dela med mig mitt tvivel med mina andra kollegor för 

att sluta tvivla på mig själv. När jag nu i mitt essäskrivande reflekterar över min berättelse med Adam 

upplever jag att det blev fel för jag brast i mitt förhållningssätt. Jag skulle ha tagit undan honom åt sidan 

men inte tagit ut honom ur rummet. Men däremot om jag skulle prata med honom på avdelningen skulle 

de andra se mitt agerande gentemot Adam. Hans självkänsla skulle sjunka ännu mer om jag diskuterade 

händelsen framför de andra barnen. Jag inser nu att barnen har gjort samma sak som vi pedagoger, de 

har exkluderat honom i leken som vi gör när vi utesluter honom från de andra barnen. Vi har utifrån vårt 
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förhållningssätt till Adam gjort att han har blivit stämplad som en bråkig kille. Pedagogerna måste 

vägleda honom ur leken på ett sätt som gör att vi inte uppmärksammar det dåliga beteendet.  

 

På förskolan måste vi ta ställning till hur vi ska göra för att inte exkludera barn som stör på förskolan 

och hitta andra strategier som inkluderar barnet i gruppen. Pedagogerna måste vägleda honom ur leken 

på ett sätt som gör att vi inte uppmärksammar det dåliga beteendet. För att jag ska kunna förebygga 

konflikterna behöver vi pedagoger alltid vara närvarande i Adams lek och få honom att bli accepterad av 

de andra barnen. Vår förskolerektor behöver ge oss tid att reflektera för att vi ska kunna hantera Adams 

leksvårigheter och bli inkluderad i leken. 

 

7. Slutord 

 

Arbetet med den här essä har varit intressant och jag har lärt mig att se saker ur ett annat perspektiv som 

gör att jag kan hantera situationerna annorlunda i framtiden. Min första frågeställning handlar om lekens 

betydelse och varför den är viktig för att barnen ska leka. Det svar jag funnit är att barnen behöver förstå 

lekkoderna för att kunna leka och för att göra det behöver barnet få stöd av en vuxen i lek med andra. 

Jag upplever att barn som inte leker och inte får den kunskapen av vuxna kommer de ha svårigheter att 

kommunicera med andra i framtiden. Därför upplever jag att leken är väldigt viktig för att de lär sig 

leksignalerna, samspela, kommunicera och lära sig hur man ska bete sig i lek med andra barn och vuxna. 

Barnen lär sig av de andra barnen och vi pedagoger ska kunna stötta barnen att lyckas med det. Det jag 

har reflekterat över är att vi inte kan låta honom leka utan uppsyn med de andra barnen dels för att han 

inte ska förstöra och för att hans självkänsla inte ska bli sämre.  

 

Min andra frågeställning handlar om varför vissa barn har svårt att leka och varför utesluter barn 

varandra i leken. Det jag kommit fram till är att barnen gör som vi vuxna gör. Vi pedagoger utesluter 

Adam ur gruppen när han gör något dumt, det bemötande som vi har till honom tar de andra barnen efter 

i leken. De utesluter honom också ur gruppen som i sin tur gör att Adam känner sig utfryst ur leken. 

Adams självkänsla kan bli sämre om vi pedagoger fortsätter exkludera honom ur gruppen. Pedagogerna 

måste bekräfta Adams positiva sida som gör att de andra barnen kanske visar intresse att börja leka med 

honom. Det är därför viktigt att vi pedagoger bekräftar hans positiva beteende för att bryta det negativa 

beteendet. Vi behöver vägleda honom in i leken med andra på förskolan och att vara närvarande 

pedagoger som kan locka de andra barnen att leka med honom. Jag upplever att jag inte har löst mitt 

dilemma än för att vi behöver tid och pengar för att kunna anställa en som kan stödja Adam i leken med 
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andra barn. Pedagogerna behöver vägleda barnen i leken för att han kan skapa ett bra samspel. Det är 

ingen garanti att det kommer fungera för att han är van att slåss när han inte får som han vill. De andra 

barnen accepterar honom inte heller i leken för att de vet sedan tidigare att han alltid förstör deras lekar. 

Det är svårt att bryta en kamratrelation som barnen redan har skapat. Jag anser att vi pedagoger måste 

tänka på de andra barnen också för att de ska känna sig trygga i sina egna lekar. De känner sig inte 

trygga då de vet att Adam förstör deras lek och går ifrån honom istället. Detta leder till att Adam inte får 

någon chans att samarbeta med de andra barnen för att de utesluter honom ur leken. Det jag har kommit 

fram till i min essä är att pedagogen har en stor betydelse för att barnet ska kunna leka med andra barn. 

Vid händelser när Adam slår de andra barnen får vi försöka vara steget före och se till att stoppa hans 

beteende. För att vi ska göra det behöver vi ha tid och hjälp för att stödja honom i leken. Det är svårt att 

bara vara med Adam för att jag och Ronja arbetar själva med 14 barn. Vi kan försöka dela upp 

grupperna i mindre grupper och vara en närvarande pedagog i leken istället. Det blir svårt att göra det 

när man är själv och när vi är med alla barn på förskolan måste vi se till allas barns behov. Jag har fått 

förståelser över barns leksvårigheter och vad det innebär för barnet att alltid misslyckas i lek med andra. 

Jag har reflekterat över min agerande när jag uteslöt Adam ur gruppen jag inser i efterhand att det var 

fel. Utifrån olika teorier och forskning har jag fått kunskap om hur jag ska hjälpa barnet att utvecklas i 

leken. Det är pedagogernas ansvar att se till att varje barn får kunskapen att leka. I den fria leken får vi 

pedagoger se till att vara närvarande och hjälpa barnet att utvecklas socialt. Vi som arbetar på förskolan 

behöver ha kontinuerliga reflektionsmöten där vi diskuterar över vårt förhållningssätt och hur vi kan 

inkludera alla barn på avdelningen. Jag som blivande förskollärare har lärt mig mycket under 

essäskrivandet och kunskap att hantera barn med leksvårigheter. 
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