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Sammanfattning/Abstract 
Tidigare forskning visar tydliga tecken på att barn använder sig av olika tillträdesstrategier 

för att söka sig till andra barns samspel och lekar. Syftet med den här studien är att förtydliga 

hur barn söker sig till lekar och interagerar med andra barn samt hur stor betydelse det sociala 

samspelet har i förskolan. Forskningen kommer även synliggöra pedagogens roll när det 

kommer till barn som har svårt att få tillträde till lek. Studien har utspelats på en förskola i en 

medelstor svensk stad, där fokuset ligger på den äldre barngruppen. Utifrån Corsaro (1979) 

och Tellgrens (2004) tidigare forskningar har vi undersökt barns sätt att söka sig till lek 

genom olika strategier. Detta valde vi att undersöka med hjälp av olika forskningsmetoder. 

Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv valde vi att studera barns lek genom observationer, som 

en icke deltagande observatör fick vi då möjligheten att tolka barnens leksituationer på 

avstånd utan att påverka barnen. Vi följde upp observationerna med att intervjua pedagogerna 

om hur deras roll i förskolan ser ut, med inriktning på forskningsämnet. Intervjuerna med 

pedagogerna gav oss en blick i hur barns sociala interaktioner såg ut genom pedagogernas 

synsätt och hur de tolkar barnens sociala samspel. Efter intervjuerna och observationerna så 

samlades den empiriska datan ihop, detta för att undersökas och besvara studiens 

frågeställning. Den empiriska datan delade vi upp i två olika delar där vi sammanfattar olika 

sekvenser från observationerna och vilka svar vi fick av pedagogerna i intervjuerna. Efter att 

ha verifierat resultatet av den empiriska datan med tidigare forskning så framgick det att barn 

använder sig av flertalet olika tillträdesstrategier. Det är genom tillträdesstrategier som 

barnen skapar en möjlighet till socialt samspel med andra barn, vilket i sin tur kan leda till att 

nya kamratrelationer blir till. Pedagogernas uppgift i dessa situationer är att vara delaktiga 

medhjälpare till barn som har problem med sociala samspel, för att motverka att barn blir 

uteslutna ur lek. 

● Nyckelord: Leken, barn, tillträdesstrategier, fri lek, sociala interaktioner, 

samspel.  
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1. Inledning 

Leken lägger grunden för de sociala interaktionerna som finns i förskolans verksamhet och 

utan leken skulle barnen få det svårt att anpassa sig socialt. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) framförs det att leken är ett viktigt verktyg i förskolans miljö och leken 

måste därför inta en central roll. Leken ska bidra till barnens utforskande av såväl naturmiljö 

som planerad miljö, och därför bör verksamheten “ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (s. 7). Barnens fantasi 

och kreativitet testas mycket i den fria lek, där barnen helt själva får bestämma innehållet och 

hur leken ska se ut. Den fria leken anses vara en lek som är fri från vuxnas närvaro, vilket kan 

tolkas som att leken ej är styrd (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Pedagogen behöver ge 

barnen möjlighet till att våga ta eget ansvar när det kommer till att skapa en egen lek i den 

fria leken. Många pedagoger går per automatik in i lekar och börjar styra utan att tänka på hur 

det påverkar barnen i gruppen. Vissa på ett positivt sätt och andra på ett negativt sätt. 

Kompetensen och pedagogers förhållningssätt är bidragande orsaker till att kvalitén i 

förskolan ska höjas. Det gäller för pedagogen att engagera sig i barngruppen och det enskilda 

barnets samspel. Barnen ska enligt pedagogerna lära sig att acklimatiseras sig i samhälle, för 

att anpassa sig till de normer som finns. Detta bidrar till att pedagoger ibland väljer att gå in 

och styra en redan pågående lek (Tullgren, 2004). Samtidigt ska inte barnen lämnas 

ensamma, utan det gäller att pedagogerna har koll på situationen så de är vaksamma över vad 

som händer och kan ingripa i tid. Barnen kan behöva hjälp i sina dialoger med andra barn då 

det kan finnas brister i kommunikationen. Då behövs pedagogens stöd för att underlätta när 

situationen blir för komplicerad för barnen (Tullgren, 2004). Britt Tellgren (2004) och 

William Corsaro (1979) beskriver att barn hela tiden söker tillträde till andra barns lek och 

sociala samspel. Genom olika tillträdesstrategier kan barnen skapa lekmöjligheter med andra 

barn som i sin tur resulterar till kamratrelationer. Barn lär sig inte bara genom samspel med 

andra barn, utan med vuxna med. Läroplanen för förskolan beskriver hur viktigt det sociala 

samspelet är för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016). Barn samlar på sig 

erfarenheter i leken som de använder sig av för att skapa nya lekar, saker som barnen varit 

med om under sin uppväxt. Barnen kan använda sig av leken för att arbeta sig igenom 

händelser som inträffat och för att förbereda sig inför framtiden. De äldre barnen har genom 

sin ålder samlat på sig betydligt mer erfarenheter än de yngre barnen, därför anses deras lekar 
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innehålla mer fantasi och kreativitet blandat med verkligheten (Knutsdotter Olofsson, 1999). 

Problemet med dagens samhälle är att leken inte tas på så stort allvar, då leken används till 

stor del för att barnen ska få avreagera sig. Dock gäller det att pedagogerna är delaktiga i 

leken eller observerar barnen på avstånd för att stimulera barnen till att utvecklas både socialt 

som individuellt.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att ge läsaren kunskap och förståelse kring hur viktig leken är för 

barns sociala relationer i förskolan, oavsett om det gäller den fria leken som barnen initierar 

eller den styrda aktiviteten som pedagoger anordnar. Studien ska kunna användas som stöd 

för andra pedagoger i deras dagliga arbete där de jobbar med barns sociala utmaningar. För 

att uppnå detta syfte söker vi svar på de följande frågorna: 

- Hur skapar sig barn sociala samspel? 

- Hur skaffar sig barn tillträde till andra barns lekar? 

- Hur kan pedagoger hjälpa uteslutna barn att få tillträde till lek? 

2. Bakgrund 

I detta kapitlet kommer vi med hjälp av relevant litteratur beskriva vilka samband förskolans 

styrdokument och leken har till vår uppgift. Vilken syn läroplanen har på leken och det 

sociala samspelet, samt vilken betydelse leken har för barns barns sociala interaktioner. Vi 

kommer att presentera begrepp som har en betydelsefull roll i vårt forskningsämne.  

2.1 Styrdokument  

När det kommer till lekens betydelse i läroplanen så beskrivs den som ett viktigt verktyg för 

pedagogerna men det finns inga direkta riktlinjer gällande leken, mer allmänt över hur viktig 

leken är för barns utveckling och lärande. ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2016, s. 6). 

Under kapitlet utveckling och lärande i förskolans läroplan så framgår det tydligt hur 

verksamheten ska lägga stort fokus på leken så att den kan främja både kreativiteten och det 

lustfyllda lärandet, vilket hjälper barnen finna ett intresse för nya kunskaper, färdigheter och 
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erfarenheter. Leken har även en stor betydelse för det sociala samspelet och bidrar till att 

barnen skapar sociala interaktioner i vardagen (Skolverket, 2016). Barn lär sig av varandra 

och speciellt genom leken kan barnen integrera med varandra och skapa nya erfarenheter 

vilket bidrar till framtida lekar och aktiviteter. Samtidigt är det genom den fria leken som 

barn lär sig ta ansvar, dock så tar inte förskolans läroplan upp något om den fria leken utan 

vänder sig mer till att pedagoger ska främja barns möjligheter till att ta eget ansvar. 

”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social 

handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” (Skolverket, 2016, s. 4). 

Läroplanen framför hur viktigt det är att som person möta andra personer med respekt, 

oavsett hur olika vi är. Utifrån de riktlinjer som både arbetslaget och pedagoger ska ansvara 

för så framgår det även att barn ska ha stöd och stimulans när det kommer till sin sociala 

utveckling och samspel med andra barn så de klarar av att reda ut och bearbeta konflikter 

(Skolverket, 2016). 

2.2 Vad är lek? 
Leken är ett sätt för barn att kunna uttrycka sina minnen och erfarenheter, men likadels 

bearbeta olika intryck. Dock kan fantasin ta över leken och frångå vad som är riktigt eller på 

låtsas, vilket får barnen att leka farliga och förbjudna lekar då de vet att de är trygga och inget 

kommer hända dem. I leken får barn möjligheter till att uttrycka sina känslor tillsammans 

med flera andra barn. Leken är en central del för barnens mentala, fysiska, sociala och 

känslomässiga utveckling. Genom att leka olika lekar kan barnen skapa sig varierande 

möjligheter och situationer som de kan använda sig av för att uttrycka sina känslor. Eftersom 

vissa barn saknar de mentala och verbala färdigheterna som krävs för att uttrycka känslor, är 

leken barnens mest naturliga kommunikationsmedel när de ska hantera sin omvärld 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). Leken är också en viktig faktor i barnens utveckling. Leken är 

som en spegling av barnens olika upplevelser av vad de vet om verkligheten och leken ses 

som ett viktigt moment i den pedagogiska verksamheten, då barnen skaffar sig erfarenheter, 

utforskar och utvecklar sin fantasi. Barnen får även chans till att lära känna sig själva bättre, 

utveckla sin egna självtillit, kommunicera och förhålla sig till andra barn (Lillemyr, 2002). 

Vanligtvis leker barn för att de helt enkelt tycker det är roligt. Vid dessa tillfällen får barnen 

en möjlighet till att bearbeta saker som de själva har upplevt och använda sin kunskap och 
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kreativitet (Lillemyr, 2002). För barn ska det vara roligt att leka, både ensam och med andra 

barn. Dock är det processen i lekandet som är det viktigaste och inte resultatet. När barn 

bygger med klossar så är det själva byggandet som är det viktiga, resultatet är mer eller 

mindre ointressant. Leken är barnens sätt att hantera livet och skapa sig en förståelse för 

omvärlden, samtidigt som det leder till en bra kamratskap och sociala samspel (Knutsdotter 

Olofsson, 2003). 

3. Tidigare forskning  
Under detta avsnitt lyfter vi fram tidigare forskning kring ämnet lek och sociala interaktioner, 

vilket också ska ge en djupare inblick kring forskningsämnet. Här framhävs vikten av 

kamratkulturen, delaktighet och socialt samspel i förskolan. Vi kommer ta upp tidigare 

forskning som kretsar kring leken och pedagogens roll inom den sociala utvecklingen samt 

deras syn på leken, samtidigt som vi ser över William Corsaros forskning kring barns 

tillträdesstrategier. 

3.1 Databassökning  
I vår databassökning har vi valt att utgå från ett antal begrepp som hör samman med ämnet vi 

forskar kring. Dessa ord är samspel, lek, förskola, delaktighet, children och interplay. Vi har 

använt oss av sökdatabaser som SwePub, LIBRIS, Primo och Eric vilket utgör några av de 

mest vanligaste databaser gällande vetenskapliga texter och avhandlingar. 

3.2 Leken i förskolan 

I läroplanen för förskolan så framförs leken som viktig för barns utveckling och lärande, men 

också för barns sociala relationer. Förr var leken separerad från utbildningen vilket gjorde att 

leken inte var så prioriterad i lärandet, barnen fick undersöka och testa sina idéer ensamma 

eller med andra barn. Till skillnad från idag då leken och lärandet går hand i hand och utgör 

en stor del av vardagen i förskolan (Vickerius & Sandberg, 2004, februari). I Maria Vickerius 

& Anette Sandbergs (2004) forskning kring lekens betydelse framgår det att barnens behov är 

en bidragande orsak till vad innehållet i förskolan ska vara, det ska vara för barnens skull och 

inte för pedagogerna. De nämner att läroplanen i förskolan ser leken som ett verktyg för att 

ge barnen möjlighet att förstå sin omgivning och då behöver pedagogerna vara medvetna om 
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vad leken betyder för barnen (ibid). I forskningens resultat så framkommer det att barn i 

dagens förskolor sätter sig in i olika roller inom leken där de stundtals kan agera ledare eller 

deltagare. Därför är det viktigt för barnen att leka med andra för att skapa relationer och 

utbyta idéer med varandra. Leken ger även möjlighet för barn att vara med andra personer 

som kan vara helt främmande, detta för att gynna möjligheterna till att lära känna andra 

(ibid). 

Leken ska ge barnen möjlighet att ha kontroll över det som händer som i sin tur bidrar till att 

barnen skaffar sig en självkontroll genom att leka med andra. “In children’s play there are 

unsuspected opportunities to symbolise and use objects in a way that is meaningful and 

thrilling to them”, Ingrid Pramling Samuelsson & Maj Asplund Carlsson (2008, december, s. 

627) framhäver att leken kan skapa möjligheter för barnen att upptäcka nya saker på ett 

spännande och betydelsefullt sätt. Syftet med forskningen som artikeln grundas på är att 

granska hur lek och lärande ser ut i tidig ålder, samt att framföra ett resultat som kan bidra till 

utveckla pedagogiken i förskolan när det gäller lek och lärande. Resultatet av forskningen 

framhäver vikten av lärarens roll när det kommer till lärande och lek, där är det viktigt att 

genom stöd och inspiration stimulera barnens vilja till att bli utmanade och uppmuntrade i 

deras process att utforska världen. Utöver detta så framgår det även att många forskare anser 

att leken är svår att forska om, då den anses som osynlig och att lek är något barn i tidig ålder 

gör hela tiden. Leken var enligt ett perspektiv från Piaget ett sätt för barnen att hantera sina 

erfarenheter, bearbeta och ta lärdom om dessa (ibid). 

Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson (2015) beskriver att förskolans miljö är ett 

viktigt verktyg för att stimulera barn till sociala interaktioner och lek. Oavsett om leken sker 

inomhus eller utomhus så påverkar förskolans miljö barns lekar. För det är vanligtvis på 

förskolan som barnen kan träffa andra barn och socialisera sig med dem. I deras 

undersökning beskriver de att lek inomhus blir mer begränsad då utrymmet spelar en stor roll 

i barnens lek, ett större utrymme ger plats för större lek med mer fantasi och kreativitet 

(Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson, 2015). Utomhus så brukar den fria leken vara 

den mestanvända, då barnen får arrangera sina lekar på egen hand samtidigt som 

pedagogerna får tid att diskutera händelser eller kommande aktiviteter. Inomhus blir leken 

�5



oftast styrd av antingen pedagoger eller lokaler som begränsar lekens bredd. Resultatet av 

Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson (2015) undersökning visar att den öppna 

miljön utomhus är mer inbjudande för den fria leken. Det är viktigt att barn rör på sig oavsett 

i vilken miljö de leker i, eftersom barn lär sig genom lek och när de är aktiva deltagare i en 

lek (ibid).  

3.3 Den fria och den styrda leken 

 Ackesjö (2017) har forskat kring den fria leken på förskolans verksamhet och menar på att 

den fria leken symboliseras som den tiden på förskolan då barnen får leka fritt, utan att 

pedagogerna styr hur leken ska se ut. Innehållet i den fria leken är helt baserad på barnens 

egna villkor och styrs samt sätts igång av barnen själva på förskolan. I sitt resultat skriver 

dock Ackesjö (2017) att det krävs att leken håller sig inom pedagogernas ramar och regler. I 

den fria leken får barnen möjlighet till att känna ett eget ansvar för att konstruera leken, vilket 

i sin tur stimulerar barnens kreativitet, lärande och utveckling. Ackesjö (2017) anser att när 

pedagogerna inte närvarar vid barnens lekar så intar barnen en kontrollerande roll i leken och 

styr hur leken ska vara. Vid dessa tillfällen kan barnen visa glädje när möjligheten ges att få 

bestämma själva hur, när och vad de vill leka, detta inom pedagogernas regelramar. Ackesjö 

(2017) menar att det är i leken som barnen lär sig och i den fria leken ges det utrymme till att 

ingå i en gemenskap med andra barn. Vid dessa tillfällen får barnen skapa sig egna riktlinjer, 

innehåll och känna ett ansvar för leken, som Marie Louise Hjorth (1996) beskriver i sin 

undersökning om hur barn uppfattar leken i förskolan.  

Gentemot den fria leken så har Charlotte Tullgren (2004) undersökt den styrda leken på 

förskolans verksamhet. Tullgren beskriver styrd lek som lek där pedagogerna deltar och har 

ett fokus mot framtiden. Barnen styrs utifrån det som samhället antar är framtiden, barnens 

olika behov i samhället och tron på vad barnen kommer ha användningar av i framtida livet. 

Utifrån de förmågor och kunskaper som varje barn förväntas att lära sig kan pedagoger 

medvetet använda sig av i leken för att en utveckling hos barn ska ske. Dock framför Tullgren 

(2004) i sitt resultat att pedagogerna måste lära känna varje barn individuellt för att kunna 

utveckla deras kompetenser. Deltar inte pedagogerna i leken är det svårt att kunna styra leken 

utifrån barnens tankar och idéer. Det blir också svårt att veta vad varje barn behöver utveckla 
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för kunskaper. Charlotte Tullgren (2004) menar även  att styrd lek handlar om att 

pedagogerna strukturerar upp leken så att barnen kan utvecklas inom ett specifikt område. 

Pedagogerna ska ge barnen möjligheter till val utifrån vad de anser att barnen ska utvecklas 

inom. 

3.4 Kamratkultur 
William Corsaro (1979, 1988) har gjort flera studier kring barn i förskolan och skolan där 

hans utgångspunkt har legat i hur barnen agerar mot varandra i barngruppen och i leken. I 

Corsaros teorier om kamratkulturer, eller peer culture som det heter på engelska, definierar 

han olika aktiviteter, rutiner och normer som en barngrupp tillsammans skapar med varandra 

(Corsaro,1988). Ann-Carita Evaldsson (1998) har forskat kring barns olika kamratkulturer i 

lek. Hon beskriver att barn som interagerar med varandra skapar genom sin kamratkultur 

olika moment de kan bearbeta tillsammans, moment som avspeglas på situationer som hänt i 

verkliga livet. Detta är ett sätt att hantera erfarenheter som de varit med om, tillsammans med 

kamrater så skapas en möjlighet för barnen att arbeta med problemen (Evaldsson, 1998). 

Kamratkulturer som barn har genom leken har bidragit med ett relativt stort utbud av 

variation på leken. Evaldsson (1998) har via Corsaro bevisat att genom lekkategorierna 

sociodramatiskt rollspel, fantasilek och spel med regler att dessa bidrar till kamratkulturen i 

både stöd och utveckling (Evaldsson, 1998). I barns kamratkulturer anses två teman ha en 

central roll: “barnens återkommande försök att ta kontroll över sina liv och att dela denna 

kontroll med varandra” (Olausson, 2012, s. 59). Inom kamratkulturer så brukar barnen 

utnyttja makten för att införskaffa en slags ledarkänsla, detta har en betydelse för barns 

relationsarbete, kommunikationsstrategier och deras status i gruppen. Detta är ett sätt för barn 

i kamratkulturer att bearbeta det sociala samhället och världsbild som kretsar kring dem 

(Olausson, 2012). 

3.5 Socialt samspel och kamratrelationer  
Britt Tellgren (2004) har undersökt barnens sociala samspel i förskolan, med inspiration från 

William Corsaros tidigare forskningar. Genom sina studier har hon kommit fram till att 

barnen i förskolan spenderar mycket tid till att försöka etablera en eller flera kontakter med 

andra barn. Barnen försöker skapa och hitta olika strategier för att få tillgång och bli 
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delaktiga i en gemenskap med andra individer. Barns dagliga vardag handlar till stor del om 

den sociala samvaron, som innefattar inne- och uteslutande (Tellgren, 2004). Marie Bliding 

(2004) beskriver inneslutandet och uteslutandet i praktiken och hon formulerar att förskolan 

är som en viktig arena för barnen. I arenan utvecklar barnen relationer till varandra och de får 

ingå i en gemenskap. I sin studie har Bliding (2004) analyserat hur kommunikation och 

interaktion mellan barn ser ut i deras sociala samvaro, samt hur dessa framgår i 

kamratrelationerna mellan barnen på förskolan. Barn som får ta del av en social gemenskap 

skapar sig lärdom om sig själva, i relation till andra barn. I resultatet beskrivs det hur barns 

sociala samspel skapar samband för lärande och i sambanden skapar sig barnen en förståelse 

för kunskapens likheter och olikheter gentemot varandra, samt skapar sig en lärdom för vilka 

kunskaper som inte räcker till i vissa lägen (Bliding, 2004). Tellgren (2004) beskriver att barn 

inte bara använder sig av en strategi i taget. Barn som blir nekade tillträde till en lek brukar 

vanligtvis använda sig av fler strategier för att få tillträde till leken. 

Pia-Maria Ivarsson (2003) och Frida Jonsdottir (2007) har forskat kring barns gemenskap och 

kamratrelationer i förskolans verksamhet. Ivarsson och Jonsdottir menar att barn får ingå i 

kamratrelationer och de skapar sig en gemenskap till andra barn. Inom ramarna för barnens 

kamratkulturer sker mycket av det som anses betydelsefullt för barnen själva. I deras 

kamratrelationer skapas det goda förutsättningar för kreativitet emellan barnen jämfört med 

om pedagogerna skulle finnas med i interaktionen. Då barnen får utforska i sina 

kamratrelationer utan pedagogens inblandning finns det ett stort utrymme för experiment och 

potential till att få pröva kunskaper, idéer värderingar och rutiner (Ivarsson, 2003; Jonsdottir, 

2007). Gemenskapen med andra barn värderas stort på förskolan. Det är både de kulturella 

sammanhangen som har en påverkan på barns gemenskap och den sociala interaktionen som 

uppstår då barn samspelar med varandra. I Ivarssons (2003) och Jonsdottirs (2007) resultat 

framgår det mycket tydligt att barn ses som kompetenta sociala aktörer som tillsammans 

konstruerar en gemenskap på förskolan, samt att dynamiskt samspel av givande och tagande 

resulterar till utveckling och samlärande. 
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3.6 Tillträdesstrategier 

I förskolans verksamhet använder sig barn dagligen av flera olika strategier för att få tillträde 

till lekens värld. Barn har en förmåga att träda in i lekar på olika sätt, det kan både vara 

fysiskt, verbalt och icke verbalt.  Ibland använder de även en vuxen som hjälpmedel för att 

bli godkänd av de andra barnen, ifall de andra barnen nekat tidigare tillträdesförsök. Britt 

Tellgren (2004) har genomfört en påbyggnadsstudie utifrån den internationella studien kring 

barns tillträdesstrategier som William Corsaro (1979) har tagit fram. I sin avhandling redogör 

Tellgren (2004) för Corsaros femton tillträdesstrategier som barn använder sig av för att få 

tillträde och komma in i leken. Barn väljer själva vilka företeelser och upplevelser som de vill 

uttrycka till andra barn och de har själva makten att bestämma vilka barn de vill samspela 

med (Tellgren, 2004). Tellgren (2004) betonar att inneslutning i lekens värld även innehåller 

uteslutning. Uteslutningarna sker av barn som har i syfte att skydda sitt interaktionsutrymme 

från andra barn (Tellgren, 2004). 

Nedanför beskrivs Corsaros (1979) femton tillträdesstrategier som har översatts och tolkats 

av Tellgren (2004): 

1. ”Non verbal entry –Icke-verbal entré: att träda in i ett område nära de händelser eller 

episoder som pågår utan att säga något. Att själv placera sig inom området utan att säga 

något.  

2. Producing variant of ongoing behavior -Att producera en variant av pågående handling: 

att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) skapa något som 

liknar det beteende eller handling som pågår.  

3. Disruptive entry -Avbrytande, störande entré: att träda in i ett område där episoder pågår 

och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa en pågående aktivitet.  

4. Encirclement -Omringande av område: att fysiskt omringa eller cirkla kring ett område där 

episoder pågår utan verbal markering.  

5. Making claim on area or object -Att verbalt göra anspråk på området eller något 

föremål:att träda in i området där episoder pågår och verbalt göra anspråk på området eller ett 

objekt.  

6. Request for acess -Fråga om tillträde: att träda in i området där episoder pågår och verbalt 
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fråga om lov att få vara med.  

7. Questioning participants -Att fråga en deltagare: att träda in i området där episoder pågår 

och fråga någon deltagare om pågående aktivitet.  

8. Reference to adult authority -Att referera till vuxnas auktoritet: att träda in i området där 

episoder pågår och producera verbal referens till vuxnas auktoritet eller regler vad gäller 

tillträde till lekområdet.  

9. Offering of object -Att erbjuda en sak: att träda in i området där episoder pågår och (verbalt 

och icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller present) till någon eller några av 

deltagarna.  

10. Greeting -Hälsning: att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa på en eller 

fler deltagare.  

11. Reference to affiliation -Refererar till vänskap eller medlemskap: att träda in i området 

där episoder pågår och referera verbalt till medlemskap eller vänskap med en eller flera av 

deltagarna.  

12. Aid from non-participant -Hjälp från en ickedeltagare: Verbalt fråga om stöd eller hjälp 

att erhålla tillträde från ickedeltagare till området där episoder pågår.  

13. Accepting invitation -Accepterar inbjudan: att träda inom området där episoder pågår för 

att acceptera en inbjudan från en eller flera deltagare.  

14. Suggest other activity -Föreslår andra aktiviteter: att träda in i området där episoder 

pågår och fråga en eller fler deltagare om att vara med i  någon annan aktivitet.  

15. Reference to individual characteristics -Att referera till individuella kännetecken: att träda 

in i området där episoder pågår och producera verbal referens till individuella kännetecken av 

en eller fler deltagare.” (Tellgren, 2004 s.79-80) 

Tellgrens (2004) resultat av vilka strategier som används av barnen på förskolan är nummer 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och nummer 12. Hon betonar att barnen använder sig av fler olika strategier 

och inte enbart en för att träda in i en lek (Tellgren, 2004). 

3.7 Pedagogens roll  
Maud Ihrskog (2006) beskriver att barn i förskolan är i behov av stöd när det kommer till att 

utveckla goda kamratrelationer. Därför är det pedagogens uppgift att ge barnen möjligheter 
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till att samspela med varandra i hopp om att skapa en kamratrelation. “Förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin 

sociala utveckling” (Skolverket, 2016, s. 11). Läroplanens riktlinjer när det kommer till barns 

sociala utveckling i förskolan är enkel, barnen ska med hjälp av pedagogerna få en möjlighet 

att kunna skapa sociala relationer. Pedagogerna ska ge barnen möjligheten men sen lägga 

över ansvaret på barnet, eftersom pedagogerna inte ska tvinga barn till att leka med varandra.  

Enligt Tullgrens (2004) forskning kring leken och pedagogens roll i förskolan framgår det att 

barnens varierande lekar ofta blir bestämda av pedagogerna på flera olika sätt. I leken är 

pedagogerna fast i sina pedagogroller. Det innebär att de inte kan leka på barnens villkor, 

eftersom pedagogerna har olika krav på att vara en bra förebild för barnen samt hela tiden 

lära dem något. Pedagogerna riktar leken mot framtiden och försöker utveckla barnen, 

medans barnen leker i nuet. I Tullgrens (2004) resultat framgår det att pedagogens uppgift i 

den styrda leken är att se till att barnen leker inom vissa ramar, för att kunna delta i ett 

lärande som pågår genom hela livet. Utifrån samhällets värderingar påverkas pedagogernas 

sätt att styra barnens lek på förskolan. Pedagogerna vill att barnen ska lära sig att anpassa sig 

till samhället och de normer som finns, vilket är en anledning varför de väljer att styra leken 

(Tullgren, 2004). Tullgren (2004) använder sig av Foucaults maktbegrepp för att ge en 

tydligare bild av pedagogens roll i leken. Vilket innebär att vid de tillfällen då pedagogen är 

delaktig i leken medför det att barnen blir övervakade. När pedagogen är med i leken döljer 

de sin roll som övervakare, men skulle någonting inträffa så avbryter pedagogen leken och 

blir auktoritär. Vid de tillfällen då pedagogen är delaktig i barns lek får de chans till att lära 

känna barnen lite bättre och skapa sig en kunskap för barnens tankar och idéer. Dock är det 

viktigt som pedagog att inte avbryta barnens lek och respektera deras integritet, för att barnen 

ska känna ett tryggt lekklimat (Tullgren, 2004). 

Utifrån Marie Louise Hjorths (1996) forskning om barns tankar och lek framgår det att i 

leken utvecklas barn bäst med stöd från pedagogens närvaro. Pedagogen bör därför vara 

närvarande i barnens lek, men det är på barnens villkor. Då pedagogerna deltar i leken 

fungerar de som förebilder för barnen och det kan då uppmärksammas genom att barnen 

försöker bete sig som en vuxen, likt pedagogerna (Hjorth, 1996). För de barn som har 
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bristande lekfärdigheter eller blir uteslutna ur leken kan komma att behöva pedagogens stöd. 

Vid dessa tillfällen kan pedagogen hjälpa barn att komma in i leken och knäcka de lekkoder 

som barn besitter. På så sätt kan barn skapa sig en bra bild av sig själv och ett självförtroende 

för att våga prova saker. Det är därför viktigt att pedagogerna är delaktiga i barnens lek på 

förskolan, samtidigt som de förmedlar och samtalar med barnen kring deras lek. Det kan 

medföra att barnen börjar reflektera över sin lek (Hjorth, 1996). Som pedagog är det 

dessutom viktigt att visa ett intresse för barnen lek. Dock är det utifrån barnens egna intressen 

som leken skapas, men pedagogerna kan vara involverade genom att bidra med idéer och 

utveckla leken (Hjorth, 1996). 

3.8 Tidigare forsknings koppling till studien 

Utifrån vår egna studie har vi fokuserat på barnens sociala interaktioner och den sociala 

arenan som blir till genom lek. Bliding (2004) lyfter detta som en viktig aspekt där hon 

symboliserar förskolan som en social arena, varifrån barnen får tillgång till att utveckla 

relationer med varandra och ingå i olika gemenskaper. Den sociala arenan ser vi som en 

viktig del i barnens sociala och individuella utveckling, något som skapas och stimuleras 

genom den vardagliga leken i förskolan. Dock anser vi att pedagogerna måste kunna närvara 

vid både den styrda leken som den fria leken för att bidra med kunskap i barnens sociala 

utforskande, som ett hjälpmedel ifall kommunikationen är otillräcklig. Vi har genom Hjorths 

(1996), Ivarsson (2003) och Jonsdottir (2007) forskningar funnit en koppling till vår studie, 

att den fria leken är viktig för barnens sociala samspel och kamratrelationer. Dock måste 

pedagogerna vara närvarande som stöd till barnen och pedagogernas roll bör vara avvaktande 

och inte allt för styrande, något vi även utifrån Tullgrens (2004) forskning om pedagogens 

roll finner koppling till. Där framkommer det att pedagoger ska låta barnen leka i nuet och 

inte avbryta barnens lek för att bidra till ett tryggt lekklimat. Vi anser att alla barn ska få vara 

med och leka, dock ser det inte ut så i dagens samhälle och många barn blir uteslutna från 

leken i förskolans verksamhet. Trots avslag och uteslutning testar barn sig fram och använder 

sig av flera olika strategier för att få tillgång till leken och ingå i en kamratrelation. Tellgren 

(2004) beskriver 15 tillträdesstrategier som barn använder sig av för att få tillträde till en 

pågående lek, något som hon har studerat genom William Corsaros tidigare forskningar. Vi 

anser att flera strategier kan kombineras med varandra och att det inte bara är en strategi som 
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funkar för alla situationer. För att få tillträde till en pågående lek krävs det att barn testar sig 

fram och skapar sig en social kontakt med lekgruppen eller individen. Vi anser att den valda 

litteraturen är relevant för forskningen för att vi tycker att den framför viktiga egenskaper 

som krävs för att ge barnen i förskolan bidragande fakta till barns utveckling och lärande, och 

genom den valda litteraturen så framkommer detta tydligt gemensamt till forskningen.  

4. Metod 

I det här kapitlet beskriver vi vilka val vi gjorde inför vårt besök på förskolan och hur vi gick 

tillväga för att samla in empiri och analysera denna. Här presenterar vi urvalet av förskola 

och barngrupp samt vilka metoder och metodansatser vi använde oss av.  

  
4.1 Urval 
Inför forskningen beslöt vi oss för vilken förskola vi skulle skicka vår förfrågan till. Vi kom 

fram till två förskolor som är belagda i olika delar av en medelstor svensk stad. Först 

kontaktade vi förskolorna via mail där vi beskrev vad vi skulle forska om och hur vi tänkte 

observera och intervjua pedagogerna. Då svar från förskolorna uteblev sökte vi nya förskolor. 

Eftersom vi förlorade en veckas forskningstid beslutade vi oss för att endast observera en 

förskola med hopp om att få tid över till ytterligare en observation på en förskola. Inom 

samma stad tog vi kontakt med en ny förskola, efter att ha först tagit kontakt med 

förskolechefen via mail kontaktade vi förskolan via telefon för att bestämma ett datum för 

forskningens start. Vi fick då möjligheten att besöka en förskola som har två avdelningar där 

en är för barn i åldrarna två till tre och den andra för fyra och femåringar. Vårt val av 

avdelning baserades på storleken på barngrupp och hur förskolemiljön såg ut, där kravet låg 

på att det ska finnas stora ytor för barn att leka på. Valet av barngrupp baserades på kravet att 

barnen kunde kommunicera med varandra och föll då på den äldre barngruppen då de äldre 

barnen oftast är mycket mer utvecklade när det kommer till erfarenheten i lek. Forskningen 

skulle inrikta sig kring hur de äldre barnen söker tillträde till lek och hur deras samspel med 

andra barn går till. Vi berättade för pedagogerna om vad vi skulle undersöka och på vilket sätt 

vi skulle gå tillväga, det vill säga genom observationer och intervjuer med just pedagogerna. 

Samtliga pedagoger som vi valde att intervjua har en bred erfarenhet inom förskolan, vilket vi 

anser bidrar till mer lukrativa svar under våra intervjuer. Erfarenheten varierade mellan 10 till 
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25 år och fem av sex pedagoger var kvinnor. Forskningen på förskolan pågick under en 

veckas tid med en extra dag inlagd för extra intervjuer och observationer. Det blev 

sammanlagt sex dagar observation och fyra intervjuer. Schemat för observationer och intervju 

såg ut på följande sätt: 

Observation 

Tid för intervju 

4.2 Metodansats 

Då ambitionen med den här forskningen var att se hur barn söker tillträde till lek samt 

pedagogernas syn på barns sociala samspel så utgick vi ifrån ett hermeneutiskt perspektiv, 

vilket betyder att förklara, tolka eller översätta. Vi ansåg att ett hermeneutistiskt perspektiv 

lägger fokuset på vad ögat ser och hur vi själva tolkar situationer, det kan vara allt från en 

händelse, en mening eller en berättelse. Vi tolkar saker på olika sätt och vi beslöt oss för att se 

hur vi tolkar barnens sätt att söka sig till socialt samspel. Hermeneutiken framhäver det 

subjektiva hos människan, våra värderingar och hur vi uppfattar världen (Brinkjær & Høyen, 

2013). Vi valde att genomföra vår forskning genom kvalitativa metodansatser som 

observation och intervju. I observationen jobbar vi med att läsa av barns sätt att skapa sociala 

interaktioner med andra och på vilket sätt barn ansluter sig till lek. Eftersom vi inte vill 

påverka barnen i deras lek och interaktioner så observerar vi på avstånd, ibland så långt bort 

att vi inte kan höra konversationen. Genom att vi använder oss av ett hermeneutisk perspektiv 

i vår observationsmetod så arbetar vi med att tolka vår empiriska data utifrån vad vi ser och 

Vecka 1 
Måndag

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Vecka 2 
Måndag 

2 timmar 2 Timmar 2 Timmar 2 Timmar 2 Timmar 2 Timmar

Parintervju 1:      
26 min 

Parintervju 2:      
31 min

Enskild intervju 
1: 13 min

Enskild intervju 
2: 11 min
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hör. Att använda sig av ett hermeneutiskt perspektiv så påverkar det vår studie på ett positivt 

sätt. Vi får genom att tolka barns situationer en bild av hur händelsen utspelar sig och kan 

därefter dra en slutsats. Dessvärre anser vi att denna metod även kan påverka oss negativt, då 

vi drar slutsatser och fördomar om situationer utan att ha en detaljerad uppfattning om 

verkligheten. Vi bygger upp en egen bild av situationerna utifrån vårt egna intryck, som i 

själva verket kan ha en annan innebörd. Det empiriska materialet jämförs efteråt med den 

vetenskapliga litteratur som vi utgått ifrån, detta skapar då ett reellt samband mellan 

situationer vi observerat och forskning vi läst gällande hur barns sociala samspel fungerar 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Observationerna samt intervjuerna har gett 

oss trovärdig och pålitlig information vilket stämmer överens med tidigare studiers forskning 

som kretsar kring vårt problemområde. Grunden till en tillförlitlig studie är att den ska vara 

trovärdig, pålitlig, överförbar och ges en möjlighet till att styrka och konfirmera (Bryman, 

2008). I vår kvalitativa studie har vi jämfört våra observationer och intervjuer med 

vetenskaplig litteratur för att generalisera hur verkligheten ser ut. Om barnen i vår studie 

agerar på samma sätt som andra barn på andra förskolor. Generaliserbarheten i denna studie 

presenterar vägen för hur de kvalitativa metoder kombineras med den tidigare forskningen.  

4.3 Undersökningsmetoder 
4.3.1 Observation 

Vi valde att börja med att observera barnen i deras sociala samspel med varandra med ett 

riktat fokus på leken. Vi beslutade oss för att försöka smälta in i förskolans miljö och bli en 

mer eller mindre icke-deltagande observatör när det kom till barnens lek och samspel. Allt för 

att inte påverka barnen i deras sätt att agera i sociala interaktioner. Till en början påverkades 

barnen av vår närvaro, detta genom att pedagogerna presenterat oss och förklarat varför vi var 

på förskolan. En del av barnen tog avstånd medan andra barn valde att närma sig och ställa 

frågor till oss. Efter ett tag så blev det lite lugnare och vi fick möjlighet att sätta oss i olika 

rum där olika lekar pågick. Anteckningarna togs genom papper och penna skrivandes för 

hand samtidigt som vi observerade barnen i situationen. Alan Bryman (2008) ger viktiga 

riktlinjer att tänka på inför en observation. Han menar att med fältanteckningar är det viktigt 

att tänka på att, “skriva ner sina intryck så snabbt som möjligt efter vad man har 

sett” (Bryman, 2008, s. 397). Detta hade vi i beaktande främst i syfte att inte glömma bort 
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viktiga detaljer. Här gäller det även att anteckningarna ska få inlevelse och liv vilket gör det 

enklare att beskriva fullt ut vid transkriberingen hur situationen sett ut. Bryman (2008) 

framhäver även hur viktigt det är att efter en avslutad observation tydliggöra sina 

anteckningar genom att fylla på med detaljer rörande varje situation. Vi valde att både 

observera inomhus såväl som utomhus för att se ifall förskolans miljö påverkade barnens sätt 

att leka vilket kunde leda till en ökad delaktighet, detta tack vare det stora utrymmet som 

befann sig på förskoleområdet. Vi märkte att barnen var stundtals medvetna om att de var 

observerade vilket komplicerade vår observation. Vi beslutade oss för att i dessa stunder 

antingen diskutera situationer med varandra eller småprata med pedagogerna för att ge 

barnen en möjlighet till att känna sig lugna. I anteckningarna undanhöll vi sekretessbelagd 

information som namn på barn eller pedagoger samt förskolans namn.  

4.3.2 Intervju 

Precis som observationerna så genomförde vi intervjuer med ett kvalitativt synsätt men där 

fokuset nu låg på pedagogernas syn på barnens lek och samspel. Inför intervjuerna så frågade 

vi först pedagogerna på avdelningen ifall de skulle vara intresserade av att delta, och för att 

klargöra de etiska reglerna som vi följde under vår forskning. Här var det viktigt att alla 

deltagande var medvetna över hur intervjun skulle gå till och vilka villkor som gällde. Efter 

att ha kommit överens med sex pedagoger angående vilken dag vi tänkt genomföra intervjun 

så planerade vi vilka frågor vi skulle använda oss av. Intervjuformuläret (se bilaga 1) innehöll 

åtta stycken frågor som handlade om ämnet lek, barns sociala samspel, inneslutning och 

uteslutning samt pedagogens roll i barnens lek. Vi utgick ifrån dessa frågor för att försöka få 

en så bred syn som möjligt kring hur pedagogerna såg på lekens betydelse för barnens sociala 

samspel och vikten av att få känna delaktighet i lek med andra. Vi valde att intervjua 

pedagogerna i par, detta gjorde vi i hopp om att samtalet skulle bli mer givande och mindre 

likt ett förhör där pedagogerna sätts under press. Vi uttryckte även inför intervjun att vi ansåg 

att det inte fanns något rätt och fel i hur man svarar på frågorna utan det viktigaste för oss är 

att få höra hur deras tankar löd. För att underlätta med empirin och ge bra flyt i samtalet utan 

avbrott så beslutade vi att spela in intervjun, detta efter att ha fått godkännande från samtliga 

deltagarna. Några viktiga saker som vi tog reda på inför intervjuerna är att inte ställa ledande 

frågor och att vi var tvungna att vara flexibla med frågorna för att inte avbryta viktiga 
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diskussioner (Bryman, 2008). Vi använde oss därför av en semistrukturerad intervjumetod 

vilket underlättade diskussionerna och gav bra empiriskt material. Under intervjuerna så 

valde vi att variera i vilken ordning vi ställde frågorna, detta för att se ifall svaren blev 

annorlunda jämfört med de tidigare pedagogerna.  Det blev sammanlagt fyra intervjuer där 

två av dessa var i par och två med enskilda pedagoger. Transkriberingen av det insamlade 

materialet genomfördes under den sammanlagda tiden av fem timmar och femtio minuter. 

Vid transkriberingen av den empiriska datan så sammanfattades intervjuerna och noggrant 

textades i ett dataskrivet dokument. 

4.4 Metodanalys 
Vi har samlat in den empiriska datan genom att ha använt oss av metoderna icke deltagande 

observationer och intervjuer. Den insamlade empiriska datan från observationerna 

analyserades genom att vi noggrant gick igenom situationerna utifrån de nedskrivna 

anteckningarna. Våra anteckningar baserades på korta stödord som underlättade oss när vi 

analyserade och transkriberade. Vi observerade flertalet situationer som vi förde anteckningar 

på, och därefter valde vi ut de mest relevanta situationerna för våra forskningsfrågor som vi 

använde oss av i vårt resultat. När vi analyserade de fyra utvalda situationerna så försökte vi 

inta dessa utifrån ett barns perspektiv och hur de barnen själva kan ha upplevt den. Eftersom 

vi under observationerna var noga med huruvida barnen reagerade och vilket kroppsspråk de 

använde sig av, något som vi ansåg betydelsefullt för studien och för att inse hur situationerna 

utspelade sig i barnens perspektiv. Barns tillvägagångssätt och hur de anslutit till de pågående 

situationerna jämför vi sedan med Tellgrens (2004) påbyggnadsstudie om Corsaros 

tillträdesstrategier. Likt observationerna så valde vi ut de delar av intervjuerna som var 

relevanta och passade in med våra forskningsfrågor. Vi fann att pedagogernas åsikter hade 

likheter med delar av observationerna vi antecknat. Därför anser vi att de utvalda delarna från 

observationerna och intervjuerna har kopplingar till varandra, samt bidrar till svar på 

forskningsfrågorna. Till skillnad från observationerna så samlades den empiriska datan in 

genom ljudinspelning vilket medförde möjligheten att analysera intervjuerna flera gånger, 

något som underlättade för att sålla ut viktiga budskap och information.  
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4.5 Etiska aspekter 

Vid arbete med forskning så gäller det att forskaren är medveten över vilka etiska regler det 

är som gäller. Vetenskapsrådet (2002) framför i forskningsetiska principer vad varje forskare 

måste följa när det kommer till etiska överväganden. Detta är krav som ska följas under hela 

forskningen så ingen deltagare känner sig illa behandlad, kränkt och för att innehållet förblir 

sekretessbelagt. När det gäller forskning så krävs det att man har en god forskningssed och 

följer de riktlinjer och regler som krävs när man forskar, en text som släppts av 

Vetenskapsrådet år 2017. Här framförs det hur forskare ska gå tillväga under en undersökning 

eller studie och vilka krav de ska följa för att göra en etiskt korrekt forskning. Utöver att vara 

noga med att all forskning som görs följer de etiska reglerna, så krävs det även att 

information om deltagarna hålls under sekretess. Sekretessen för deltagande under 

forskningen framkommer under delen individskyddskravet och betyder att medverkande i 

forskningen ska skyddas från exponering (Vetenskapsrådet, 2017). Vetenskapsrådet (2002) 

har delat in grundläggande skyddskrav i fyra delar som behandlar viktiga delar inom 

forskningen. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, de går under namnet huvudkrav i det grundläggande 

individskyddskravet. I varje del av kraven så finns det regler som samtliga forskare ska följa 

under arbetet. Dessa krav kommer beskrivas närmare i nästa del.  

4.5.1 De fyra huvudkraven 

Under kravet gällande informationen om forskningsuppgiften så ska forskaren berätta för 

deltagarna inom forskningen vad studien handlar om och dess syfte. Informationen måste 

vara detaljerad och ska “omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 

kan tänkas påverka deras villighet att delta” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Deltagandet i 

studien är frivillig och deltagarna har all rätt att avbryta sin medverkan. Materialet som berör 

forskningen ska endast utnyttjas under forskningsuppgiften och kommer att omhändertas av 

forskaren för att undvika att säkerhetsstämplad information kommer ut.  

I samtyckeskravet ska forskaren inskaffa ett samtycke med deltagarna vilket godkänner deras 

medverkan i uppgiften. Deltagare under 15 år ska ha samtycke från vårdnadshavare eller 

föräldrar som accepterar deras deltagande, om inte det gäller en enkät som “inte innefattar 
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frågor av privat eller etisk känslig natur” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Då räcker det med ett 

godkännande från en företrädare inom skolan, en lärare eller skolledning. När det kommer till 

samtyckeskravet gällande föräldrar till småbarn så ska forskaren ha överseende med att 

föräldrarnas godkännande inte behöver betyda att barnet vill delta. Då kan det vara bra som 

forskare att alltid fråga barnet inför en intervju eller en videoobservation ifall de har några 

invändningar när det kommer till metoden. Deltagarna har rätt att bestämma över deras 

delaktighet i undersökningen, när som helst under forskningen så har deltagarna möjlighet att 

avbryta och avsluta sitt deltagande utan att det påverkar dem.  

Konfidentialitetskravet berör inblandade personers information och ska med behandlas med 

största säkerhet så att ingen utomstående från forskningen får tillgång till materialet. Här 

träder tystnadsplikten in för forskarna och medför ett krav på att informationen i uppgiften 

förblir sekretess. “Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrappoteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Sista kravet är nyttjandekravet och behandlar personlig information om deltagare eller 

enskilda personer, den här informationen får endast användas inom forskningsuppgiften. 

Nyttjandekravet och konfidentialitetskravet berör båda personers enskilda sekretessbelagda 

information och bör behandlas med största säkerhet för att inte riskera att känslig information 

hamnar hos obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.5.2 Våra etiska överväganden 

Vi har under vår forskning valt att ha en öppen dialog med pedagogerna på förskolan som vi 

observerade på. Detta för att informera förskolans behöriga om vad vår forskningsuppgift är 

och hur vi kommer gå tillväga. Genom kontakt med föräldrarna och pedagogerna skaffade vi 

oss ett muntligt samtycke till att observera barnen på avstånd i en ej deltagande 

observatörsroll. Inför intervjuerna frågade vi pedagogerna vilka som skulle vilja delta och vi 

gjorde deltagarna medvetna om att intervjuerna skulle bli ljudinspelade. Det empiriska 

materialet sparades för att användas inom forskningen, vilket deltagarna informerades om. De 

intervjuade blev informerade att det var frivilligt att delta och att de fick avbryta intervjun om 
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de kände sig obekväma eller att de ändrat sig. Både barnen och pedagogerna nämns aldrig vid 

namn under forskningen, detta för att undvika att personlig information sprids. Förskolans 

namn och information undviks även att tas upp i studien, detta görs för att inte ge läsaren 

några aningar om var forskningen ägt rum.  

5. Resultat och Analys 
I detta avsnitt kommer vi att sammanställa resultatet ur våra observationer och intervjuer. 

Efter varje observation så kommer vi framföra en kortare analys. För att ge läsaren en 

förståelse hur situationerna uppfattades. I intervjuerna lyfter vi fram pedagogernas 

synpunkter på forskningsämnet och analyserar svaren.  

5.1 Observationer 
I det här avsnittet så framför vi olika observationer som vi anser vara betydande för vår 

forskning. Vi har under sex dagar observerat barn i deras sociala leksituationer, där 

fokuserade vi på hur andra barn fick tillträde och ansökte sig till leken. Detta redovisas under 

fyra punkter där vi tar upp situationer vi sett och analyserat.  

5.1.1 “Legobygget” - Att erbjuda material för tillträde 

Den första situation utspelar sig i ett medelstort rum på förskolan som både fungerar som ett 

kök och har en lekhörna där barnen kan leka med lego. I situationen är det två pojkar som 

leker med lego tillsammans och leken är inte planerad av en pedagog. De försöker att bygga 

ett högt torn, men de har lite svårt att veta hur de ska bygga det för att tornet inte ska rasa. 

Efter en liten stund kommer det en tredje pojke fram till de vi två barnen som tillsammans 

hade startat legoleken.  

Pojke 3: Får jag vara med och leka? Smyger fram försiktigt.

Pojke 2: Nej, du får inte vara med, vi 

vill inte leka med dig.

Bryr sig inte om pojken och fortsätter 

leka. 

Pojke 1: Det är bara vi som får leka 

med legot, det är vårt bygge. 

Bryr sig inte om pojken och fortsätter 

leka. 
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Den tredje pojken går därför till pedagogen för att ta hjälp och han säger att han inte får vara 

med i leken. Pojken förklarar att de andra barnen är dumma mot honom för att han inte får 

bygga med legot. Pedagogen kollar då på honom och går sin väg utan att ens svara på 

pojkens fråga. Dock verkar inte det pojken bry sig om pedagogens bemötande och han tar då 

fram ett legobygge som han har byggt vid ett annat tillfälle. Pojken går fram igen till de två 

andra barnen och räcker över ett annat bygge som han har gjort. Han berättar att han är 

väldigt bra på att bygga med lego. 

Vid denna punkt förändras hela bilden och de två barnen blir genast väldigt intresserade för 

det den tredje pojken har byggt. De blir imponerade över pojkens bygge och de förstår att den 

tredje pojken kan hjälpa till med deras bygge, därför bjuds han in i legoleken. Dock varar inte 

leken länge, eftersom barnen ska plocka ihop och ha samling. Den tredje pojken frågar då de 

andra barnen om de ska leka imorgon. 

Sammanfattning 

Denna observation inleds med att två pojkar leker med lego i ett hörn, varav en tredje pojke 

närmar sig. Pojken ställer en fråga och till en början använder han sig av tillträdesstrategien 

“request for acess” -fråga om tillträde. Pojken kliver in i leken och frågar verbalt till de 

andra barnen om han får vara med och leka. De andra pojkarna ser inte ut att bry sig om den 

tredje pojken och för en stund känns det som de stöter ut honom. Pojken går därför till 

pedagogen för att söka hjälp med att komma in i leken. Vid denna stund använder pojken sig 

av “Aid from non-participant” -Hjälp från en ickedeltagare som sin andra tillträdesstrategi. 

Pojke 3: Jag får inte vara med och leka. Stående ledsamt och hukande framför 

pedagogen.

Pedagog: ... Tittar tyst på pojken och lämnar sen 

rummet utan att göra något.

Pojke 3: Jag är faktiskt väldigt bra på 

att bygga med lego. Kolla här.

Närmar sig igen med glatt leende. 

Visar upp sitt bygge.
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Pedagogen som är en icke deltagare till leken kollar bara på barnet som ber om hjälp och går 

sin väg. Barnet gör inga större miner och går sedan tillbaka till de två andra barnen igen. Vid 

denna stund prövar han en annan tillträdesstrategi, “Offering of object” -Att erbjuda en sak 

och räcker då över ett legobygge till de andra två barnen. Barnen som redan leker med legot 

blir väldigt förvånade av bygget som de tredje barnet har byggt helt själv. De förstår att han 

kan hjälpa dem att bygga ett högt torn och han får då tillgång till leken. Det tredje barnet 

använde sig av tre olika tillträdesstrategier i denna observation. Han tog hjälp av icke 

deltagare och försökte träda in i leken både verbalt och icke verbalt. Dock var det bara en av 

tillträdesstrategierna som fungerade för att pojken skulle kunna få tillträde till legobygget. 

5.1.2 “Ballongpyssel” -  Att fråga om tillträde 

Den andra observation som vi har valt att sammanställa är en situation som utspelar sig i ett 

stort rum som både fungerar som en matsal, en ateljé och är en central plats för förskolan. 

Situationen är planerad aktivitet där en pedagog har startat upp ett ballongpyssel med två 

flickor, som går ut på att barnen ska limma fast garn på en ballong för att sedan hänga upp 

dem som prydnad. Pedagogen finns hela tiden till hands om barnen skulle behöva hjälp, men 

till stor del får flickorna klara sig själva. Efter en stund in i aktiviteten kommer en tredje 

flicka och frågor om hon får vara med och pyssla. Båda flickorna som redan pysslar svarar 

glatt ja och den tredje flickan går iväg för att hämta en ballong och ett förkläde. 

När flickan kommer tillbaka ska hon blåsa upp sin ballong och börja pyssla. Vi detta tillfälle 

kommer en fjärde flicka och frågor om hon kan vara med och pyssla. Den tredje flickan 

svarar då att hon får vara med om hon blåser upp hennes ballong för flicka tre klarar inte det 

Flicka 3: Får jag vara med och pyssla? Kommer springandes med ett stort 

leende på läpparna.

Flicka 1: Ja du får vara med. Hon höjer huvudet mot flicka 3 och ler 

tillbaka.

Flicka 2: Ja det får du, du kan sitta 

bredvid mig om du vill.

Pekar på en stol och kollar sedan 

snabbt ner på ballongen igen.
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själv. Den tredje flickan har vid detta tillfälle redan intagit en viktig roll i aktiviteten och 

bestämmer vilka som tillgång till pysslandet. Detta trots att hon själv inte har börjar pyssla. 

Den fjärde flickan blåser då upp den tredje flickans ballong och hon får då tillgång till 

aktiviteten. 

Sammanfattning 

Den andra situation är en planerad aktivitet av en pedagog. Pedagogen finns hela tiden med 

vid sidan av aktiviteten, men håller på med pappersarbete samtidigt och är därför inte 

styrande. I aktiviteten är det två flickor som sitter och pysslar med ballonger och kort därefter 

kommer en tredje flicka. Flickan använder sig av tillträdesstrategin “request for acess” -fråga 

om tillträde och får genast svaret ja av båda flickorna när hon frågar. Flickan hämtar därefter 

ett förkläde och en ballong så hon kan samverka i ballongpysslandet. Kort Därefter kommer 

ytterligare en flicka som frågar om hon får vara med och pyssla. Denna flicka använder sig av 

samma strategi, “request for acess” -fråga om tillträde, för att få komma in och samspel med 

de andra barnen. Vid denna stund är det intressanta att den tredje flickan som knappt har 

kommit tillbaka från att hämta sin ballong och sitt förkläde tar över ”makten” för den 

planerade aktiviteten. Den tredje flickan svarar den fjärde flickan att hon får vara med i leken, 

men bara  om hon hjälper henne att blåsa upp hennes ballong. Detta gör den fjärde flickan 

och får på så sätt vara med i aktiviteten. Trots att det är en planerad aktivitet och att 

pedagogen finns vid sidan om barnen så är det fortfarande barnen som bestämmer vilka som 

får vara med och lek. Det social samspelet fungerar bra, men det finns en person som styr 

mer än de andra barnen. 

Flicka 4: Får jag vara med och pyssla 

med er?

Går fram försiktigt till pysselbordet 

och frågar med en försiktig röst.

Flicka 3:  Ja du får vara med om du 

blåser upp min ballong. 

Kollar lite skeptiskt på flickan och 

räcker över sin ballong.

Flicka 4: ... Tar emot ballongen och blåser upp 

den.

Flicka 3: ... Tar emot ballongen och ler mot flickan.
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5.1.3 “Jaga-leken” - Det sociala samspelet 

Observation nummer tre handlar om en lek som tog plats utomhus på en stor gräsyta. Till en 

början så lekte två pojkar och en flicka en “jaga-lek” där flickan blev jagad av pojkarna som 

ropade och härjade. Flickan imiterar en häst samtidig pojkarna jagar efter henne och ropar. 

Den högljudda ljudnivån lockade fler deltagare som närmade sig långsamt. Flickan låter som 

en häst som gnäggar och gnyr samtidigt som pojkarna fångar henne och låser in henne i ett 

stall mitt på gräsmattan. Ytterligare en flicka söker tillträde till leken där hon först följer sakta 

efter leken för att senare fråga ifall hon får vara med. Hon blir tilldelad en roll av den andra 

flickan. Vid det här laget har barnen lekt i ungefär tio minuter, vilket syns när leken stundtals 

blir stillsam och tyst.  

Fler barn varav en lite yngre flicka söker sig snart till leken som expanderas och blir större. 

De nya barnen ansluter leken utan att fråga, vilket accepteras av deltagarna. Barnen är nu i 

olika åldrar, där den yngsta är tre och de resterande barnen är fem år. Efter ytterligare fem 

minuter så börjar leken avta där de senast anslutna barnen försvinner för en stund och kvar 

blir de tre som startade leken i början. Ett tydligt exempel på detta är när en av de nya 

flickorna som anslöt blir tagen varav direkt hon nämner att hon inte vill vara med, för att sen 

ansluta till leken igen. 

Flicka 1: Iihhhhh, gnägg! Galopperar runt och gungar på 

huvudet likt en häst.

Pojke 1: Kom hit hästen! Springer efter hästen.

Pojke 2: Fånga hästen! Följer tätt efter den första pojken. 

Flicka 2: Får jag vara med? Närmar sig gruppen sakta efter att ha 

observerat deltagarna en stund.

Flicka 1: Vi är hästar, de jagar oss. Springer förbi samtidigt som hon 

vinkar på ett välkomnande sätt. 
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Nu närmar sig två stycken pojkar som också vill vara med och det sammanlagda antalet 

deltagare som kretsat kring denna lek börjar närma sig tvåsiffrigt. Pojkarna söker tillträde 

genom att bestämt säga att de ska vara med i leken. En flicka som nyligen anslutit till leken 

svarar med att det är ok. Tydligt syns en rollförändring där barnen som startade leken har gått 

från ägare av leken till deltagare i en ny lek. Flickan som nyss accepterat in nya deltagare i 

leken börjar styra hur leken ska gå till och ifall nya barn ansluter så dirigerar hon ut nya 

roller.  

“Jaga-leken” har nu blivit en tjuv och polis lek där ena delen av barnen är poliser och andra 

är tjuvar som försöker stjäla hästarna som poliserna jagat. En pojke ansluter till leken och blir 

tilldelad en roll som tjuv, direkt så börjar han och en polis brottas på gräsmattan. En pedagog 

närmar sig med avvaktar med att ingripa för att se ifall de brottas på riktigt eller om det är på 

skoj. Under tidens gång så får leken flera olika ledare som försöker ta kommandot, vissa 

lyckas andra inte. Till slut anser en pedagog att leken börjar bli för våldsam och sätter då 

regler vilket gör så att leken tappar deltagare. Pedagogen pratar med barnen som brottades 

och löser den konflikten samtidigt som de andra barnen börjar röra sig ifrån platsen.  

Pojke 1: Tagen! Tar tag i flickan och leder henne mot 

“stallet”.

Flicka 2: Jag vill inte vara med! Stretar emot och sliter sig ur pojkens 

grepp. 

Flicka 2: Kom och ta mig då! Börjar springa igen. 

Pojke 4: Vi vill vara med!! Bestämt pekar pojken på sin kompis.

Flicka 3: Det får ni. Tittar upp på pojkarna och nickar. 

Flicka 3: Ni får vara tjuvar som 

försöker stjäla oss.

Pekar på pojkarna och tittar på de 

andra “hästarna” i leken. 
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Sammanfattning 

Den här leken utspelar sig under en tidsram av 20 min, under den här tiden händer det en hel 

del. Barnen som startar leken ser en möjlighet i utomhusmiljön att kunna springa och vara 

tillräckligt högljudda så pedagogerna accepterar leken. “Jaga leken” börjar ta sin form genom 

att pojkarna jagar flickan som leker häst och ska fångas av sina ägare. Konversationen i leken 

är kort och istället för fullständiga meningar så blir dialogen mellan barnen kort och koncist. 

Fler barn associerar de höga ljuden från leken med att det är något roligt som utspelar sig och 

börjar därefter närma sig. En flicka använder sig av en “Request for acess” -Fråga om 

tillträde som tillträdesstrategi ifall hon får vara med i leken, det accepteras av barnen och hon 

tilldelas rollen som häst. Under lekens gång så skiftar lekens innehåll men de utgår 

fortfarande i grunden från “jaga-leken”. Flera barn ansluter, vissa genom en “Non verbal 

entry”, Icke-verbal entré och andra använder sig av förfrågan om tillträde. Leken utvecklas 

vidare till en tjuv och polis lek där flickorna i leken fortfarande leker häst och pojkarna delar 

på ansvaret att vara tjuv eller polis. Sista barnen ansluter leken genom att vara bestämt säga 

att de ska få va med “Making claim on area or object” Att verbalt göra anspråk på området, 

vilket accepteras av den stora gruppen. Under lekens gång så cirkulerar ledarrollen runt och 

flera barn tar chansen att styra leken. Slutligen så börjar två barn brottas vilket leder till att en 

pedagog träder in vilket gör att leken avbryts och avslutas. Här visade sig att alla barn fick 

tillträde till leken och alla accepterade hur leken omformades med tiden.  

Pojke 5: Får jag vara med? Springer rakt in i leken och frågar 

bestämt. 

Flicka 3: Du får vara tjuv! Sittandes på backen, pekar hon på 

pojken och tilldelar han en roll.

Pojke 5 och 1: Arrhhhh! Börjar brottas och faller till marken.

Pedagog: Nu räcker det. Upp med er. Närmar sig gruppen och tar tag i 

pojkarna. 
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5.1.4 “Klossbygget” - Användning av flera strategier 

Den fjärde och sista observationen som vi har valt att analysera utspelar sig i ett stort rum 

som både fungerar som ett kombinerat mat- och lekrum. Situationen startar med att en pojke 

frågar två andra pojkar om han får vara med dem och leka. För stunden så leker de två barnen 

inte någonting, utan de sitter på golvet och pratar om en uppgift som hela barngruppen 

tidigare har arbetat med. Pojkarna kollar på den tredje pojken och vänder sedan bort sina 

blickar igen.  

Pojken som frågade om han fick vara med och leka sätter sig vid de andra två pojkarna och 

vid detta tillfälle ställer de sig upp och går därifrån. Han sitter kvar några sekunder och väljer 

sedan att följa efter de andra pojkarna. De vänder sig snabbt mot den tredje pojken och säger 

till honom att sluta följa efter dem, för de vill inte leka med honom. 

Pojke 3: Får jag vara med att leka? Går fram med ett stor självförtroende 

och antar att han ska få vara med i 

leken. 

Pojke 2: ... Kollar först på pojke 3 och vänder 

sedan bort blicken.

Pojke 1: ... Kollar på pojke 3 och borrar in 

huvudet.

Pojke 3: ... Sätter sig vi barnen och försöker få 

kontakt med de andra pojkarna.

Pojke 1: … Reser sig upp och går iväg.

Pojke 2: ... Reser sig upp och går iväg.

Pojke 2: Sluta följ efter oss. Vi vill inte 

leka med dig.

Vänder sig om mot pojke 3 och 

gestikulerar med armarna.
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Pojkarna går sin väg och sätter sig på golvet igen, där de börjar leka med stora gummiklossar. 

Den tredje pojken kommer då försiktigt fram igen och frågar vad ska vi leka. Pojkarna som 

redan leker med klossarna vänder sig mot den tredje pojken och svara att de ska bygga ett 

högt torn. Utan några problem sätter sig den tredje pojken tillsammans med de andra 

pojkarna och börjar bygga ett högt torn av klossar på golvet.  

Sammanfattning 

I den här observationen så söker en pojke en möjlighet till samspel med två andra pojkar. I 

början så ignoreras pojken av de två andra barnen. Han beslutar sig då för att använda en 

”Request for acess”, fråga om tillträde som tillträdesstrategi men får inget gensvar från de 

andra pojkarna. De två pojkarnas kroppsspråk visar tydliga tecken på att de inte vill leka med 

den andra pojken. Han slår sig ner vid pojkarna i hopp om att få ansluta till leken. Det två 

pojkarna lämnar platsen och kvar sitter pojken och tittar efter dem. Han reser sig upp efter ett 

tag för att sen följa efter. Pojkarna blir då arga och säger till pojken att inte följa efter dem. 

De två pojkarna börjar leka med klossar och det upptäcker den tredje pojken som direkt 

närmar sig och frågar vad de ska leka. Pojkarna berättar vad de tänkt göra och den andra 

pojken sätter sig bredvid. Till slut får pojken vara med och leka genom att han kombinerar en 

”Non verbal entry”, Icke verbal entré tillsammans med ”Encirclement” ,Omringande av 

område, detta beteende leder till ett tillträde till leken.  

Pojke 3: Vad ska vi leka för något? Smyger fram med försiktiga steg till de 

andra pojkarna.

Pojke 2: Vi ska bygga ett stort torn. 

Ända upp till taket.

Kollar på pojke 3 med stora ögon och 

formar ett stort torn med armarna.

Pojke 3: … Sätter sig ner på golvet bland de andra 

två barnen och börja leka med 

klossarna.
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5.2 Intervjuer 

I det här avsnittet presenterar vi delar ur intervjuerna som har betydelse för forskningen. 

Frågorna utgår i grunden utifrån ämnet lek, och vilket funktion leken har i samspel. Vi frågar 

även pedagogerna hur deras syn ser ut på barns tillträdesstrategier, utstötta barn och deras 

egna roll i barnens lek. Vi kommer under fyra avsnitt presentera vilka svar vi fått på olika 

frågor som kretsar kring samma ämne. I slutet på varje avsnitt så kommer vi göra en kort 

sammanfattning över pedagogernas syn på ämnet. Pedagogernas uttryck benämns med P1-

P6. 

5.2.1 Lekens betydelse i förskolan 

I avsnittet leken så har vi ställt frågor till pedagogerna om leken samt skillnaden på den fria 

leken och den styrda leken. Utifrån de pedagoger vi intervjuat så är samtliga eniga om att den 

fria leken är väldigt viktig. Det är genom den fria leken som barnen bearbetar vardagen, vad 

de varit med om, vad de sett på tv eller i spel. Pedagogerna anser att de måste ge barnen den 

yta som behövs i deras fria lek, och undvika att störa dem eller gå in och styra den. Samtidigt 

anser en pedagog att den styrda leken/aktiviteten behöver inte betyda att den fria leken 

försvinner, utan barn i den styrda leken får leka fritt inom pedagogens ramar. 

P1 om den fria 
leken:

Den fria leken är ju den viktigaste som finns. För kan du inte 

den sociala biten i den fria leken så kan du inte ta in kunskap. 

Fri lek skapar man själv. 

P2 om leken: I leken så bearbetar barnen vardagen, vad de upplever, tänker 

på, vad de varit med om och vad som ska komma. Leken ska 

ha stor plats.

P5 om 
skillnaden 
mellan den 
styrda och fria 
leken:

En styrd aktivitet av pedagogerna resulterar i fri lek för 

barnen. Vi säger inte åt dem vad de ska göra, utan vi tar fram 

material som de får undersöka och experimentera med på 

eget sätt. 
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Pedagogernas tankar kring lek är att den behöver få vara ifred men den bör observeras för att 

pedagogerna ska ha koll så att leken är okej. De anser att de äldre barnen har börjat utforska 

kroppen vilket kan förekomma under leken. Pedagogerna vill gärna se till att leken är okej 

vilket betyder att det inte försiggår något som kan vara jobbigt eller farligt för barnen.  

Sammanfattning:  

Leken är enligt pedagogerna viktig i förskolan, inte bara för den sociala biten utan även för 

att kunna lära sig nya kunskaper och att kunna hantera saker som barnen varit med om. De 

anser även hur viktigt de är att vara vaksam över hur leken genomförs, vilka regler som finns 

och vad den handlar om. Angående skillnaderna mellan den fria och den styrda leken så fick 

vi olika svar från pedagogerna. Några framför den fria leken som fri från pedagogisk 

styrning, medan andra menar på att den fria leken finns även inom den styrda leken. Att 

barnen på egen hand upptäcker och utforskar utan att pedagogerna säger åt barnen vad som 

ska göras. Samtliga pedagoger är eniga om att leken bidrar till den sociala utvecklingen.  

P6 om styrd lek: Den styrda leken är också väldigt viktig, för den hjälper ju 

till att barnen får nya infallsvinklar av andra som de inte 

riktigt har tänkt på.

P1 om att 
hålla koll 
på leken:

Men vi måste hålla koll på leken. Så vi kan se vad som händer. 

Det är inte alltid som leken är rumsren. 

P2 om 
regler i den 
fria leken:

Det som är viktigt i fri lek är ju att vi har gränser. Som är okej 

inom fri lek. Som till exempel lek med pinnar. Vi säger: Lek gärna 

med pinnar, men vifta inte i ansiktet med dem eller sikta på någon 

och skjut. Det är inte okej.
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5.2.2 Samspel och tillträdesstrategier 

Här ställer vi frågor som handlar om barns samspel och tillträdesstrategier. Samtliga 

pedagoger ansåg att den vanligaste tillträdesstrategien var att fråga om lov. Ibland brukar 

barn använda sig av fler än en strategi för att få tillträde, det beror oftast på att den första 

strategin misslyckades. Samtidigt som en del pedagoger ansåg att barnens sätt att söka 

tillträde beror på helt hur långt gångna de är i utvecklingen, eller så ansluter barnet bara 

automatiskt och hoppas på att få vara med. En pedagog tar upp miljöns som en viktig 

betydelse för barns möjligheter till att få tillträde till lek eller aktivitet.  

Genom att få tillträde till leken så bjuds barnen in i ett socialt samspel med sina kamrater, 

vilket samtliga pedagoger påpekar är viktigt för samtliga barns utveckling. En pedagog 

beskriver förskolan som en social arena som utmanar barn till socialt samspel. En annan 

beskriver hur lek i grupp skapar möjligheter till att barnen gemensamt kommer överens i hur 

leken ska se ut, vilket bidrar till att det sociala utvecklas hos var och en.  

P2 om 
vanligaste 
tillträdesstr
ategien: 

Den bästa är väl den, Hej får jag vara med? Det beror på hur långt 

barnet har kommit i sin utveckling i sociala samspel.

P4 om att 
använda 
fler 
strategier: 

...de använder sig av flera strategier och ibland intar det en roll i 

en lek utan att fråga om de får vara med. [...] de blir lättast för de 

som redan har tänkt ut vad de ska vara i leken.

P5 om 
platsens 
påverkan:

Det beror väl också på vilka ställen man är på och hur leken går 

till, vissa ställen bjuder in till mer kontakt. Platsen har också 

betydelse.
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Sammanfattning:  

Under intervjun så framkom det tydligt att samtliga pedagoger är medvetna om vilka sätt 

barn använder sig av för att söka tillträde till lek. Alla pedagoger var överens om att “Request 

for acess” - Fråga om tillträde är den mest vanligaste bland tillträdesstrategier som används i 

förskolan. De berättar om att barn kan använda sig av fler strategier för att få tillträde ifall 

den första inte fungerar, som att träda in i en lek utan att fråga. En pedagog beskriver platsen 

som ett viktigt redskap i barnens jakt på tillträde till lekar, platser som bjuder in till mer 

kontakt. När intervjun senare glider över på ämnet samspel så är samtliga överens om att 

leken skapar socialt samspel i förskolan, hur leken bidrar till att bearbeta händelser i den 

sociala vardagen samt hur förskolan ses som en arena för nyskapande av samspel. Barn tar 

genom leken ansvar och kan gemensamt bestämma hur leken ska se ut, något som en 

pedagog anser bidrar till deras sociala samspel. 

  

5.2.3 Utstötta barn  

Här går vi in på ämnet utstötta barn och pratar om mobbning samt barn som blir uteslutna ur 

lekar, frågorna fokuseras på pedagogernas sätt att hantera sådana situationer. Pedagogerna 

klargör att de jobbar med allas lika värde i förskolan och strävar efter att alla barn ska känna 

sig trygga. När frågan kommer till hur de arbetar för att motverka mobbning i förskolan så 

nämner en pedagog vikten av att alltid finnas till hands och synas av barnen, även om man 

inte deltar i situationerna. För ser barnen pedagogerna så kan de alltid ta hjälp av dem när de 

blir uteslutna ur lekar eller ifall en kamrat råkar illa ut. De använder sig även att böcker med 

P4 om 
förskolan 
som social 
arena:

I leken skapar sig barn olika värderingar, relationer och samspel 

med varandra och de bestämmer reglerna i leken själva. Det 

upptäcker även världen tillsammans. Förskolan är som en arena 

där barnen testar sig fram och försöker skaffa sig nya samspel.

P5 om 
gemensamm
a beslut:

Leken gör det möjligt för barn att skapa regler tillsammans och 

bestämma hur leken ska se ut, det anser jag utvecklar deras 

sociala samspel. 
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kompis tema för att förklara för barnen hur man beter sig mot sina vänner både i och utanför 

förskolan.  

Pedagogerna pratar vidare över hur allvarligt det är med mobbning samt hur de jobbar med 

att alla ska få möjlighet att yttra sig och delta i styrda aktiviteter för att få känna sig delaktiga. 

Frågan leder oss vidare in på ämnet utstötta barn, och hur ofta det förekommer i förskolan. 

Pedagogerna berättar att de hjälper barn som har svårt att få tillträde till lekar genom att följa 

med in i leken och delta för en kort sekund. Efter det så avlägsnar pedagogen sig från leken 

men observerar på avstånd för att se så det inte blir ett återfall och barnen blir utstött. Andra 

pedagoger pratar om att de kan behöva få in barnet i en annan lekgrupp, barnet kan bli utstött 

ur den pågående leken för att deltagarna anser att det blir för många barn. En annan pedagog 

anser att ibland behöver de få gå in i leken och ändra om för att se till så alla får vara med. 

P2 om att vara 
vaksam över 
omgivningen:

Vi är ju uppmärksamma på det. Vi ser ju väldigt mycket, vi 

brukar sprida ut oss väldigt mycket på gården för att hålla 

koll. Vi kolla in i rum och ser vad barnen gör. Vi tar tag i 

situation direkt och pratar med de inblandade.

P5 om skolans 
värdegrundsup
pdrag:

Jag tänker att vi har ett uppdrag med allas lika värde. Att man 

hela tiden visar det för barnen, att alla är lika viktiga, alla får 

ta lika stor plats. Att man jobbar med värdegrunden hela tiden. 

Och det gäller ju alla barn.

P1 om 
mobbning:

Det finns ju hela tiden (mobbning). Som till exempel på 

samlingar brukar vi ta upp incidenter och jämföra med 

kompisboken (Snick och snack).

P4 om 
uteslutning:

 Barn utesluter barn hela tiden i flera olika situationer per dag
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Sammanfattning: 

Här är nästan alla pedagoger överens om att mobbning förekommer i förskolan utom en 

pedagog som anser att det endast förekommer uteslutningar när barnen leker. Pedagogerna 

anser att det bästa sättet att motverka mobbning i förskolan är att vara närvarande och 

observant på barns lekar, vara noga med att inget barn far illa eller behandlas dåligt av andra 

barn. Under samlingar kan pedagogerna hantera situationer där barn blivit illa behandlade av 

en kompis, detta genom att läsa utifrån en kompisbok som handlar om hur man ska bete sig 

mot varandra. Utifrån diskussionen om mobbning så glider vi mer in på ämnet uteslutning, 

något som en pedagog anser förekommer dagligen. Samma pedagog beskriver att barn som 

kan ha problem med att ansluta till lek eller som blivit socialt utstött, då kan barnet behöva 

stöd från en pedagog för att få tillträde till en annan lek. En annan pedagog anser att barn har 

olika “lekkoder” vilket kan försvåra barns möjlighet till socialt samspel med andra. Då krävs 

det stöd från pedagogen för att underlätta och guida barnet in i samspelet utan att 

komplikationer uppstår. 

5.2.4 Pedagogens roll 

I sista avsnittet så kommer vi in på pedagogens roll och vilket ansvar de har i barns lek. 

Precis som under de diskuterade i avsnittet om leken så beskriver pedagogerna vikten i att 

vara delaktig i barnens vardag, finnas tillgänglig som stöd i barnens utforskande av lek men 

inte så de stör barnens fria lek. Som pedagog krävs det att man är observant, för då kan man 

P4 om att 
hjälpa barn in 
i andra lekar:

Det kanske redan pågår en lek och då är det vårt jobb att 

kanske leda barnet in i en annan lek eller material med respekt 

mot de som faktiskt leker. För stunden kanske det inte passar 

att alla barn är med och leker.

P2 om att 
hjälpa barn in 
i andra lekar:

 Man kan följa med barnet in i leken. Sen kan det vara ett barn 

som inte kan ”lekkoder” och då kanske barnen tänker att ifall 

de släpper in det barnet så kraschar hela leken, och då får de 

inte va med. Då får en vuxen följa med in och se om man kan 

hjälpa till för att få leken att funka. 
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få höra mycket som barnen pratar om. En annan pedagog pratar om sin uppgift i den fria och 

styrda leken, hur man ska finnas till för barnen. Samtliga pedagogerna anser att de behöver ge 

barnen möjlighet till att lösa sina problem själva och inte lägga sig i allt för ofta. 

När vi kommer in på hur pedagogen kan bidra till ökad delaktighet bland barnen så är 

samtliga eniga om att aktiviteter med motorik är det som får flest barn att delta. En pedagog 

framför hur viktigt pedagogens intresse för aktiviteten är för att skapa ett genuint intresse hos 

barnen. Flera pedagoger pratar om samlingarnas betydelse för att varje barn ska få möjlighet 

att yttra sig och känna sig delaktig. 

Sammanfattning: 

I den här diskussionen så framkommer det tydligt att alla pedagoger lägger sitt fokus på att 

vara observant, noga med att alla barn blir sedda och får känna sig delaktiga i aktiviteter eller 

lekar. Pedagogerna talar om att de ska kunna vara delaktiga i barnens lek samtidigt som de 

P1 om hur 
viktigt det är 
att vara 
delaktig i 
barns lek: 

Om vi är med och leker i hemvrån då blir det ju en annan lek och 
då måste vi ge dem chansen att kunna klara det själva. Man ska 
kunna vara delaktig och vara på sidan om för att observera. Man 
får reda på väldigt mycket när man bara sitter intill en 
barngrupp. Man hör jätte mycket om man är observant.

P3 om sin 
uppgift i den 
styrda och 
fria leken: 

I den fria leken bör ju jag finnas där och observera, dels vara 
som en förlängd arm om man ser att det är material de behöver 
så ger jag dom material. I den styrda leken så har jag mitt ansvar 
över de organiserade lekarna eller aktiviteterna. 

P3 om ett 
visat 
intresse hos 
pedagogern
a: 

De flesta är ju delaktiga under samlingar eller i gymnastik. Men 
sen gäller det att man själv som pedagog är entusiastisk och vill 
vara med för att få barnen att vara med. Känner man själv att det 
inte är så kul tycker nog inte barnen det heller.

P2 om 
samlingen:

Och då är vi noga med att en i taget pratar och att man räcker upp 
handen. Så försöker vi hålla koll så alla får säga. Alla vill inte 
prata men de som vill får chansen.
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inte ska ta för stor roll i leken vilken kan leda till att den blir styrd. Pedagoger ska finnas som 

en förlängd arm för barnen, bidra till att barnen kan utmanas och utforska nya saker.  

6. Diskussion 
Vi kommer under detta avsnitt sammanfatta, diskutera och jämföra vår empiriska data med 

litteraturen som framgått under tidigare forskning. Här utgår vi ifrån studiens syfte och 

besvarar den aktuella frågeställningen på ett tydligt sätt. Vi kommer diskutera metoderna vi 

använde oss av, barns sociala samspel, tillträdesstrategierna och pedagogens roll för att till 

slut avrunda med konklusion av studien.  

6.1 Metoddiskussion  
Metoden som vi använde oss av i detta arbete har fungerat bra utifrån det valda syfte och 

frågeställningar. Vi har under våra vistelser på avdelningarna varit närvarande kring barn som 

leker aktivt med andra kamrater, men också kring barn som leker själva. Utifrån detta har vi 

fått en klar bild om hur barn går tillväga för att få tillgång till en lek och hur de tar emot de 

barn som vill var med. Vi har under observationerna visat respekt till de barn som tagit 

avstånd från oss samtidigt som vi accepterat andra barns nyfikenhet och svarat på frågor som 

de ställt till oss. Det som vi dock kan se som destruktivt är att vi inte valde att delta i 

aktiviteterna. Barnen blev ofta mer intresserade för oss och vad vi skrev om, istället för själva 

leken och sina kompisar. Därför överväger vi att prova en mer deltagande roll i barnens 

aktiviteter, inför framtida observationer. Gällande intervjuerna var våran första tanke att 

intervjua varje pedagog enskilt. Dock förstår vi ganska snabbt att pedagogerna inte kände sig 

bekväma med att vara ensamma under intervjuerna och vi ändrade därför om till par 

intervjuer. Dels för att pedagogerna inte skulle känna sig obekväma, men också för att det 

skulle underlätta för våra diskussioner, då vi valde att enbart ha några övergripande frågor 

som skulle leda till andra viktiga frågor och en bredare diskussion. Något vi är kritiska till i 

vårt arbete är uteblivandet av intervjuer med barn. Vi valde att endast observera barnen för att 

på avstånd försöka få en uppfattning om hur leken påverkar barnens sociala interaktioner. Om 

vi istället kombinerat observationerna med intervjuer tillsammans med barnen så finns det en 

möjlighet att forskningen gett ett mer inriktat svar på lekens betydelse utifrån ett barns 

perspektiv. Intervjuerna skulle gett oss en möjlighet att höra barnens egna syn på vad lek är 
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för dem och om leken är ett bra sätt att träffa nya vänner, en social arena. Därför ger vi som 

råd till framtida forskare att använda sig av barnens tankar mer och jämföra dem med 

pedagogernas syn på sociala interaktioner samt lek.  

6.2 Resultatdiskussion 

Under den här delen framhäver vi betydelsefulla delar som framgått under vår studie som 

stämmer in med frågorna som grundar vår forskning. Resultatdiskussionen är uppdelad i tre 

delar där vi med fokus från det insamlade empiriska materialet synliggör hur barns sociala 

samspel och barns tillträdesstrategier ser ut i förskolans miljö. I relation till detta kommer 

pedagogens roll diskuteras. 

6.2.1 Barns sociala samspel 

Barns sociala samspel blir till genom lek och aktiviteter, som i sin tur kan leda till 

kamratrelationer. Under de fyra observationstillfällen som vi valt ut så bevisas hur barns lek 

ger möjlighet för socialt samspel mellan barnen. De diskuterar, arrangerar och dirigerar i 

lekarna hur de ska se ut, både med fantasin eller med material från förskolan. Leken har en 

betydande roll för barnen när det kommer till utvecklingen av det sociala. Genom barns 

interaktioner med varandra i den fria leken så får barnen möjlighet att gemensamt styra och 

forma leken efter hur det själva vill, vilket bidrar till att barnen finner kamrater de fungerar 

med. Förskolan ses som en social arena där de kan interagera med jämlika. Marie Bliding 

(2004) ser förskolan är som en viktig arena för barnen. I arenan utvecklar barnen relationer 

till varandra och de får ingå i en gemenskap.  

Men det är inte alltid dörren står öppen till andra barns lekar, ibland så kan barnen bli 

uteslutna eller ej få tillträde. Det försvårar barnens sociala utvecklingsmöjligheter, vilket kan 

bli synligt med åren ifall barnet har svårt med den sociala acklimatiseringen. Pedagogerna 

påpekar att det är ett problem som behöver tas itu med i ett tidigt skede i barnets liv, sätta 

gränser på hur man leker på rätt sätt utan att förstöra för andra. Det sociala samspelet skapar 

samband för lärande och i sambanden skapar sig barnen en förståelse för kunskapens likheter 

och olikheter gentemot varandra, samt skapar sig en lärdom för vilka kunskaper som inte 

duger i vissa lägen (Bliding, 2004). 
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Utifrån våra intervjuer med pedagogerna fick vi svar på hur deras syn var på barns sociala 

samspel. Där pratar de om hur den sociala biten är betydande för den fria leken, och utan den 

så har barnen svårt att ta in kunskap från andra. Samma uppfattning har även Ivarsson (2003) 

och Jonsdottir (2007) när det kommer till barns sociala samspel och kamratrelationer, vilket 

bidrar till barns utveckling. Då barnen får utforska i sina kamratrelationer, utan pedagogens 

inblandning, där finns det ett stort utrymme för experiment och potential till att få pröva 

kunskaper, idéer värderingar och rutiner. Pedagogerna ansåg att det sociala samspelet är ett 

krav för barnet att lära sig inför det framtida vuxenlivet.  

6.2.2 Barns tillträdesstrategier 

De tillträdesstrategier som vi har uppmärksammat i våra observationer och intervjuer är både 

verbala och icke verbala strategier som barnen använder sig av. Vi har genom våra 

observationer fått bevittnat tolv av Corsaros 15 tillträdesstrategier. Dock har vi bara valt ut 

fyra observationer som vi anser är relevanta för vår undersökning och där framgår sex av de 

15 tillträdesstrategierna. De verbala strategier som framgår är att barnen frågar om de får vara 

med och leka (request to access), verbalt göra anspråk på området (Making claim on area or 

object) och hjälp från en ickedeltagare (Aid from non-participant). De icke verbala 

strategierna som framgår är att erbjuda en sak (Offering of object), Icke-verbal entré (Non 

verbal entry) och Omringande av område (Encirclement). I våra analyser kan vi tydligt se att 

att barn använder sig av flera olika strategier för att få tillträde till en lek. Detta betonar även 

Tellgren (2004) som menar att barn använder sig av flera strategier samtidigt. Ofta vid 

tillfällen då de blir nekade tillträde till en lek så testar de en annan strategi för att få de andra 

barnens godkännande.  

I observationerna framgår det inte tydligt vilken strategi som är den mest lyckosamma för att 

få tillträde till en lek. Tre (making claim on area or object, offering of object och 

encirclement) av sex tillträdesstrategier är hundraprocentiga, men dessa strategier har vi bara 

sett vi ett tillfälle. Därför går det inte att säga om dessa tre strategier är de bästa då barnen vill 

träda in en lek. Genom våra observationer av barnen och intervjuer med pedagogerna 

uppmärksammas det att barnen använder sig främst av en verbal tillträdesstrategi för att vinna 
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tillträde. Denna tillträdesstrategi benämner Corsaro som ”request to access” och översätts 

som ”fråga om tillträde” (Tellgren, 2004). Denna strategi var den som barnen använde sig 

mest av och den förekommer i alla observationer som vi har valt att analysera. Alla 

pedagoger är också eniga om att det är den vanligaste strategin som barnen använder. Jämfört 

med de strategier som Tellgren (2004) har uppfattat i sin studie så anser vi att 

tillträdesstrategierna varierar beroende på barngruppens storlek, ålder, miljö och situation.  

Utifrån Corsaros 15 tillträdesstrategier har vi valt att vidareutveckla hans teori med en 

tillträdesstrategi som vi anser saknas. Denna strategi är att barnen frågar om de ska leka 

nästa dag. Detta kunde vi tydligt se i observation 1 (Legobygget) där en pojke kommer in i 

leken och när leken avbryts frågar han om de ska fortsätta leka imorgon. Han bygger sig en 

försäkran på att de ska fortsätta leka med legot nästa dag och att han inte behöver kämpa så 

hårt som han behövde göra denna gång för att få tillträde. Detta är en strategi som vi skulle 

påstå existerar, men som inte finns i Corsaros 15 strategier.  

6.2.3 Pedagogens roll 

Det framkommer tydligt hur pedagogerna arbetar när det kommer till att främja leken och 

barns sociala samspel i förskolan. Pedagogerna anser att leken har en stor betydelse för barns 

sociala samspel och utveckling, oavsett om den är styrd eller fri. Den fria leken är enligt 

pedagogerna den lek som barnen utvecklas mest i, därför är det viktigt att alla barn får 

möjlighet att delta i den fria leken. Enligt pedagogerna så behöver de vara vaksamma ifall 

barn blir uteslutna och utstötta från andra barns lekar. Då krävs det att pedagogerna agerar 

och hjälper barnet, bidrar med stöd för att underlätta i nya ansökanden till olika lekar. Precis 

som Hjorth (1996) tydliggör så finns de barn som har bristande lekfärdigheter vilket kan 

resultera till att de blir uteslutna ur leken, dessa barn är i behov av pedagogens stöd. Vid 

dessa tillfällen kan pedagogen hjälpa barnet att komma in i leken och knäcka de lekkoder 

som barn besitter.  

Utifrån våra observationer så framkommer det ur en situation att pedagogen undviker att ge 

ett barn det stöd pojken behöver. Det står dock oklart till om pedagogen avsiktligt 

nonchalerar barnet eller om pedagogen ger barnet mer tid till att försöka själv. Andra 
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pedagoger har under intervjun beskrivit hur barnen måste få chansen att lösa situationer 

själva utan att vuxna ingriper. Problemet i den här situationen är att barnet kan få en känsla av 

att de inte är sett, vilket kan leda till att pojken inte använder sig av pedagogen som stöd i 

framtida situationer. I leken ska pedagogerna undvika att gå in och styra barns fria lek för att 

det ger barnet en ansvarskänsla, skulle pedagogen träda in i leken finns risken att den fria 

leken övergår till en mer styrd lek där pedagogen är ledaren. Tullgren (2004) påpekar hur 

viktigt det är som pedagog att inte avbryta barnens lek och respektera deras integritet, för att 

barnen ska känna ett tryggt lekklimat. Något som framgår både ur litteratur och intervju är att 

pedagogerna ska vara medforskare, en deltagare i barnens värld som bidrar med understöd i 

problematiska situationer. Pedagogerna som deltog i intervjuerna ansåg att det är pedagogens 

roll att vara uppmärksam på barnen på förskolan, finnas i närheten och ha en förmåga att se 

alla. För alla barn behöver bli sedda och känna en trygghet över att det finns en vuxen i 

närheten ifall det skulle inträffa något där barnen är i behov av hjälp. För att klargöra 

pedagogens roll i förskolan när det kommer till barnens lek, det sociala samspelet och 

kamratrelationer så utgår det ifrån att pedagogerna ska finnas närvarande. Detta förtydligar 

vikten av pedagogens stöd i barns sociala utveckling, något som inte bara Ihrskog (2006) 

intygar utan även Skolverket (2016). 

6.3 Konklusion 
Vi har utifrån ett hermeneutiskt perspektiv kommit fram till följande slutsats av vår 

forskningsstudie. Genom den empiriska data vi samlat in från intervjuerna med pedagogerna 

och observationerna av barnen på förskolan så framgår det att leken är betydelsefull för barns 

sociala samspel och kamratrelationer. Observationerna gav oss en tolkning över hur barn 

söker sig till lek och socialt samspel med andra barn. Det sociala samspelet ger inte bara 

möjligheter till att skapa nya kamratrelationer, utan även utveckling genom att ta lärdom av 

vad andra gör. Barn skapar ett socialt samspel med hjälp av andra barn, genom lek eller andra 

aktiviteter oavsett om de är fria eller styrda lekar.  

Barn använder sig av flera olika tillträdesstrategier när de söker sig till en lek. Det kan både 

vara en pågående lek och en lek som ej har startat än. Utifrån Corsaros 15 tillträdesstrategier 

användes vissa mer frekvent än andra, med olika resultat för barnen. Det vi kunde se utifrån 
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våra observationer och genom våra intervjuer att en specifik strategi var mycket mer 

förekommande än alla de andra. Denna strategi är ”att fråga om tillträde” (request to access). 

Vi kunde tydligt se strategien i alla våra analyserade observationer, men det inte alltid den 

mest lyckosamma strategin för barnen blev stundtals nekade till leken.  

Pedagogerna i förskolans verksamhet behöver främja barnen och deras olikheter. Därför är 

det angeläget att pedagogerna kan vara lyhörda och tillgodoser varje individuellt barns behov 

genom en kontinuerlig stöttning handledning. Pedagogernas roll är mycket betydelsefull för 

barnens utveckling och de behöver vara medvetna om barnens olika samspel gentemot 

varandra, deras personligheter samt vilka strategier som barnen använder sig av i förskolan. 

Förutom att stödja barnen social utveckling ska pedagogerna skapa berikande miljöer som 

gynnar både det individuella barnet och barngruppen. Pedagogerna behöver stötta och stötta 

barnen, samtidigt som de ska lära sig att respektera varandra. 

Forskningens betydelse för framtida förskollärare är att lyfta ämnet leken som en social 

inkörsport för många barn, oavsett om leken är fri eller styrd av pedagoger. Därför anser vi 

att leken bör tas till vara på i förskolan och framgå som en tydlig riktlinje i förskolans 

styrdokument, något som kan bidra till att förskollärare ser möjligheten med leken som ett 

verktyg för att utveckla barnens sociala arena. I dagens samhälle så tar man inte leken på så 

stort allvar och ser det mer som ett sätt att få barnen att avreagera sig lite från vardagen. Här 

gäller det att utnyttja varje sekund av leken till att hjälpa barnen att utveckla sina sociala 

egenskaper med både barn som vuxna.  
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Bilagor (intervjufrågor) 

Intervjufrågor till pedagoger angående social interaktion och delaktighet 

1. Vad anser ni att lek är? 

2. Hur ser ni på skillnaderna mellan den fria leken och den styrda leken? 

3. Vilken betydelse tror du att leken har för barns samspel? 

4. Vad anser ni är den vanligaste tillträdesstrategi som barnen använder sig av när de 

försöker ansluta till en lek? 

5. Vilka aktiviteter skulle ni lyfta fram som viktiga att använda sig av för att alla barnen 

ska känna sig delaktiga? 

6. Mobbning finns överallt, hur jobbar ni för att motverka att barn blir utstötta? 

7. Hur ser du på din roll och ditt ansvar i barns lek? 

8. Hur skulle du gå tillväga om du upptäcker att ett barn i barngruppen utesluts ut leken/

aktiviteten? 
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