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Abstract 

Syftet med den här undersökningen är att studera förskolebarns lek. Mer specifikt vill vi 

studera hur pojkar respektive flickor använder sig utav olika tillträdesstrategier för att få 

möjlighet till att komma in i en pågående lek med andra barn i förskolans verksamhet. Genom 

att använda en mikro etnografisk metodologi har vi under tre tillfällen observerat barn i 

åldrarna tre till fem år på en förskola i Mellansverige. Vi har undersökt hur barnen går tillväga 

för att få tillträde till lek, men även hur barn försöker skydda sina interaktionsutrymmen från 

andra barn. Vi har utifrån Corsaro och Tellgrens forskning undersökt om det finns några 

skillnader eller likheter beroende på vilken könstillhörighet barnen har. Inför analysen av 

studien har vi tagit stöd från tidigare forskning om barns lek, tillträdesstrategier och om hur 

pojkar respektive flickor anses handla i interaktioner beroende på deras könstillhörighet. Vi 

använder oss utav poststrukturalistisk feminism som vår teoretiska utgångspunkt som betonar 

kvinnliga och manliga föreställningar som dominerar i samhället. Att bedöma individer 

utifrån vilket kön individen föds med är inte poststrukturalistiska feminismens syfte utan i 

stället hur könet skapas. I vår analys av observationerna har vi först gått igenom vilka 

tillträdesstrategier barnen i förskolan använt för att sedan gå in på varför dessa använts och 

vad som kan spela en roll för interaktionerna. Utifrån denna studie har vi kommit fram till att 

barn oavsett kön använder likadana tillträdesstrategier för att komma in i lek.  

 

 

Nyckelord: könstillhörighet, lek, förskolebarn, förskola, tillträdesstrategier, maktaspekter, 

observationsstudie  
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1. Inledning 

En stor och viktig del i förskolan är området lek och barn behöver därför ha förmåga att kunna 

tolka andra barns leksignaler. Att kunna särskilja vad som är lek och vad som är verklighet, 

behöver förstås, beprövas och läras av individen själv. Inför vårt framtida arbete som 

förskollärare, valde vi att i vårt uppsatsarbete fördjupa oss inom förskolebarns användande av 

tillträdesstrategier och uteslutningar eftersom ämnet tillträdesstrategier inte tidigare har 

uppmärksammats i så stor utsträckning i Sverige. Detta var en problematik som vi ville 

studera mer ingående. Britt Tellgren forskare vid Örebro Universitet har utvecklat sin studie 

utifrån William A. Corsaro’s tidigare forskning. Det här ämnet är intressant då det fokuserar 

hur förskolebarnens samspel i leken kan vara och hur barnen, beroende av eller oberoende av 

vilket kön de tillhör får tillträde till leken och/eller blir uteslutna ur leken. Det som skiljer sig i 

vår studie från forskning som gjorts tidigare är att vi undersöker förskolebarns 

tillträdesstrategier utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv, vilket ingen av den 

tidigare forskning som vi tagit del av har fokuserat på. Tellgren (2004) utgår till exempel i sin 

studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv och har då fokus på individen och dennes 

utveckling, och att den sociala verkligheten skapas i barns vardagliga handlingar i specifika 

situationer. Det här ämnet har relevans för förskolläraryrket då man som förskollärare ser och 

deltar i institutionen tillsammans med barngruppen. I förskolans dagliga verksamhet 

uppmärksammas barnen i sina lekar och hur individen är och beter sig emot andra barn. Om 

det skulle förekomma ett flertal uteslutningar bland barnen och om det är samma barn som 

konsekvent utesluts behöver förskollärarna arbeta mer med hela barngruppen.  

Den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) beskriver att verksamheten skall 

sträva efter att ge lika möjligheter och att barn ska få pröva förmågor och att utveckla dem 

utan en förutfattad syn på stereotypa könsroller.”[…] förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller” (Lpfö 98/2010, s 5). Utifrån tidigare forskning och Läroplanen 

för förskolan kan det förstås som att kön och genus har fått en stor betydelse för förskolorna. 

Att som förskollärare arbeta med detta handlar om att behandlingen av pojkar och flickor ska 

vara lika och att de ska ha lika förutsättningar utifrån normer och värderingar som finns i 

samhället (Eidevald 2011). 

Vi har gjort en mikro-etnografisk fallstudie, som innebär att vi undersökt ett specificerat ämne 

på en förskola under en kortare tid. Vi har valt att göra en studie om förskolebarns 

användande av tillträdesstrategier i leken och undersöka om det är någon skillnad på pojkars 
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respektive flickors användande av tillträdesstrategierna. För att kunna göra vår studie har vi 

valt att studera forskning om lek och inom detta fält har vi valt tillträdesstrategier, 

maktrelationer i lek och lek i relation till kön som begrepp. Detta kommer vi fortsättningsvis 

att benämna lekforskning.  

1.1  Uppsatsens disposition 

Den här studien består av åtta kapitel och i slutet av texten presenteras arbetets referenslista 

och dess bilagor. Först presenteras inledning och disposition följt av vårt syfte och de 

frågeställningar som vi utgått ifrån under hela arbetets gång. I det andra kapitalet presenteras 

den teoretiska utgångspunkt vi valt och i kapitel tre beskrivs tidigare forskning som har 

betydelse för förskolebarns användande av tillträdesstrategier och lekens innehåll både 

generellt och i relation till kön. I kapitel fyra beskrivs den metod och metodansats vi valt att 

använda oss utav, våra etiska ställningstagande och vår transkriberingsprocess kommer även 

att beskrivas här. I kapitel fem kommer vår resultatredovisning att belysas i relation till vårt 

empiriska material som har analyserats och en sammanfattning av det vi kommit fram till. I 

kapitel sex diskuteras vårt resultat av studien och i kapitel sju vår metoddiskussion. I kapitel 

åtta kommer vi att belysa vår sammanfattade slutsats utav arbetet. 

1.2 Syfte  

Vårt syfte med studien är att undersöka förskolebarns användning av tillträdesstrategier i 

leken ur ett könsperspektiv.   

1.3 Frågeställning 

 Vilka tillträdesstrategier använder pojkarna respektive flickorna i förskolan när de vill 

komma in i lek? 

 Hur ser användandet av tillträdesstrategierna ut bland pojkar respektive flickor?  

 

2. Teoretisk utgångspunkt 

I denna del presenterar vi den poststrukturalistiska feminismen som är det teoretiska 

perspektiv som vi utgår ifrån i vår undersökning.  

Poststrukturalistisk feminism syftar till att ifrågasätta och utmana den dominerande 

föreställningen om kategorierna kvinnligt och manligt, det vill säga att lösa upp eller 

överskrida dessa kategorier.  Kvinnligt och manligt kan överskridas och utvidgas till mer än 
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två sätt att vara genom att kategoriernas konstruerande synliggörs (Lenz Taguchi 2014). Inom 

poststrukturalistisk feminism så skapar inte språket verkligheten utan verkligheten skapas ur 

de handlingar individen utför. Poststrukturalistisk feminismens syftar inte till att bedöma 

individer utifrån vad man som människa föds till och att maskulinitet inte behöver vara det 

starkare könet (Eidevald 2009). Poststrukturalistisk feministisk teori har format ramar utifrån 

fenomenet kön, så är det betydelsen och innebörden i det som sägs som har betydelse och om 

hur kön ”görs” som ligger i fokus (Lenz Taguchi 2014, Eidevald 2009).  

I denna uppsats har vi valt att använda perspektivet och ordet kön i stället för genus, då vi ser 

till individernas könstillhörighet och om denna har någon betydelse för hur de får tillträde till 

lek under sin vistelse på förskolan. Genus perspektivet använder vi inte då det sociala könet 

som konstrueras mellan barnen på förskolan inte är i vårt fokus i denna uppsats och att ämnet 

genus kan ha flera olika infallsvinklar så valde vi att begränsa oss. 

 

3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi beskriva tidigare forskningsstudier som har relevans för vårt ämne. 

Vi har valt att se till lekforskning inom förskolan. Den tidigare forskningen har vi valt att ta 

upp i olika delar såsom: barns tillträdesstrategier, lek i förskolan och kön i relation till leken.  

3.1  Litteraturavgränsning 

Den här studiens forskning bygger på svensk forskning och en internationell studie. Vi har 

använt oss av universitetsbibliotekets databaser Summon och Libris vid sökandet av 

ytterligare forskning som är av relevans för vårt ämne. Vi använde sökord såsom genus, lek, 

barn, förskola, tillträdesstrategier och observationsstudie vid sökandet i databaserna och vi 

valde endast de avhandlingar som fanns i fulltext och var lämpad till förskolans kontext. 

Under sökandet efter forskning, började vi även att leta efter nya referenser i böcker som 

används tidigare och flera olika databaserna, vilket även kan kallas för ett kedjeurval där vi 

avgränsade sökandet till vårt ämne (Bryman 2011). 

3.2  Tillträdesstrategier som teori och begreppsram 

Barn använder olika strategier för att träda in i lekens värld, exempelvis fysiskt eller icke – 

verbalt träda in i lek situationer med andra barn, ibland väljer barn att be en vuxen om hjälp 

att träda in i leken. Den internationella studien handlar om ämnet tillträdesstrategier som en 

engelsman vid namn William A Corsaro (2003) har framtagit en teori om och utifrån en 
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påbyggnadsstudie som Britt Tellgren (2004) har genomfört. Vi har haft kännedom sen tidigare 

om tillträdesstrategier och om de yngre barnens lek generellt under tidigare kurser på vår 

pågående förskollärarutbildning, som vi har önskat att fördjupa oss mer inom. 

William A. Corsaro (2003) och Britt Tellgren (2004) redogör för olika strategier som barn 

använder för att få tillträde till eller komma in i lek, men även när barn bli utesluten ur en lek. 

Barn väljer själva vilka upplevelser och händelser som de vill förmedla vidare till andra barn 

och har makten att själva bestämma vilka barn de vill integrera sig med (Corsaro 2003, 

Tellgren 2004). Andra aspekter på tillträde till lek är att leken innehåller inkludering och 

exkludering, makt och hierarkier mellan olika kön eller olika åldrar (Hellman 2010).  

Corsaro (2003) har gjort flera etnografiska studier på förskolor i USA och Italien. Studiernas 

resultat han har utvecklas till en teori. Han har uppmärksammat två teman under sina studier, 

dels hur barn använder sig utav kontroll i leken och dels att barnen delar med sig till varandra. 

Begreppet kamratkultur har Corsaro formulerat med utgångspunkt från sina studier för att se 

och studera hur barn är med och mot varandra. Jämnåriga barn analyserar saker och ting som 

sker i deras vardag och som de själva upplevt tillsammans i samspelet med andra. Detta har 

Corsaro uppmärksammat, under sina observationer av yngre barn i deras olika typer av 

rollspel. Barn söker information och kunskap ifrån de vuxna individernas värld som de sedan 

kreativt använder i lekens egen värld (Williams 2006). För att kunna studera barn krävs det att 

först vinna tillträde till barnens lek/kultur och detta görs genom att ”inte agera som en typisk 

vuxen” utan som en icke deltagande observatör (Corsaro 2003). Under sina studier har 

Corsaro tagit fram 15 strategier som barn använder för att få tillträde till leken.  

Vi beskriver här Corsaros tillträdesstrategier med egna ord utifrån Tellgrens (2004) 

översättning av Corsaro’s 15 tillträdesstrategier som följande;  

1. Att tyst gå in i en interaktion. 

2. Att kliva in och leka samma lek bredvid den pågående leken. 

3. Att med röst eller kropp distrahera deltagarna i den pågående interaktionen. 

4. Att gå runt den interaktion som pågår och iaktta på håll. 

5. Att gå in och säga att artefakten eller platsen är ”min”. 

6. Fråga om lov att få vara med. 

7. Att fråga ett av barnen vad de gör.  
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8. Genom att nämna en ”fröken” och säga att – ”alla får vara med” 

9. Att ge ifrån sig en artefakt för att få vara med. 

10. Att gå in i interaktionen och säga hej till de deltagande barnen.  

11. Att hänvisa till att ”vi är vänner” för att få vara med. 

12. Att få hjälp av någon utanför interaktionen/leken för att få tillträde. 

13. Att bli tillfrågad utav barn i den pågående interaktionen om denne vill vara med. 

14. Att gå in i leken och föreslå en annan lek till ett eller flera barn. 

15. Att hänvisa till personliga egenskaper vid inträde i en interaktion. 

Corsaro åskådliggör även att barnen inte bara använder sig utav en strategi i taget, utan 

använder flera som går ihop med varandra. Resultatet av hans studier visar att barns kulturella 

”värld” är mer komplex än vad som kan tros att vara.  Leken och kamratkulturen är viktiga för 

barnen både ur ett socialt perspektiv och för deras utveckling (Corsaro 2003).  

Utifrån den teori som Corsaro utvecklat har Tellgren (2004) gjort en vidare studie på en 

förskola i Sverige med sikte på hur barn leker med varandra och hur de försöker ta sig in i en 

redan pågående lek/aktivitet och samtal. Resultatet av vilka strategier som användes av barnen 

på förskolan var Corsaros strategier nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och nr 12. Hon har i sin studie 

kommit fram till att barnen använder sig av en rad olika strategier och inte enbart en, vilket 

även Corsaro (2003) uppmärksammar i sin studie (Tellgren 2004). Tellgren utgår i sin studie 

från ett sociokulturellt perspektiv och påpekar att inneslutning i leken även innehåller 

uteslutning. Uteslutningar görs av barn som vill skydda sitt interaktionsutrymme från andra 

barn och att det kan finnas så kallade ”inom – grupper” det vill säga, en grupp där barn genom 

vänskap får vara med och ”utom – grupper” det vill säga, de barn som inte får vara med i 

”inom – gruppen” kan uppstå bland barnen. Det finns inga specifika ramar för vem som 

tillhör vilken sorts grupp utan de konstrueras och förändras succesivt mellan barnen. Vidare 

visar Tellgrens resultat att det finns skillnader mellan hur flickor försvarar sitt 

interaktionsutrymme, sin lek jämfört med hur pojkar försvarar sin lek. När barn vill skydda 

interaktionsutrymmet kan de göra det genom att använda sig av knappt märkbara och osynliga 

uteslutningsstrategier som exempelvis ignorerande, men även utav synliga 

uteslutningsstrategier såsom, hårda ord, bestämmelser eller att vända ryggen till andra barn 

(Tellgren 2004). Flickor och pojkar i gemensamma ”könsstereotypa” lekar med exempelvis 
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barbie eller krig lekar, använder språket och lekpratet på olika sätt. Här kan det också handla 

om att barn förhåller sig till aspekter som hör till deras könstillhörighet och då utesluter 

varandra på olika sätt genom att tilldela sig makten över leken genom vilket kön barnen har 

(Karlsson 2008).  

3.3  Lek i förskolan 

Det finns flera andra forskare som behandlar Corsaro’s tillträdesstrategier, däribland Löfdahl 

(2004) och Williams (2006) som i sin lekforskning benämner Corsaro’s teori om att barn 

använder samspel med varandra för att leka och barns medvetenhet om att skydda den 

pågående leken.  

I en studie om förskolebarns lek framkommer det skillnader mellan flickor och pojkar, men 

att de gemensamma lekarna poängteras vara viktiga i det slutliga resultatet. Barn i 

åldersindelade grupper kan uppleva det problematiskt att hitta en lekkamrat av samma kön 

och det kan i sin tur bidra till att större gemensamma lekar bildas med både pojkar och flickor 

(Löfdahl 2004). Hellman (2010) beskriver i sin studie normalitetsprocessen som sker i pojkars 

lek. Barn förhandlar i leken, om rollfördelning och lekens innehåll. Hon klargör att leken även 

innefattar normalitet och makt, i form av att alla lekar inte passar alla barn och förhandlingar 

mellan barnen uppstår. Sandra Smidt (2010) anser att lek är en aktivitet som inte har en 

speciell form men att det finns en oskriven regel, regeln är inte styrd utav någon enskild 

individ. Den oskrivna regeln skapas i och under lekens gång mellan deltagarna (Smidt 2010). 

I Löfdahls (2004) studie lyfter hon fram att det är barnen som formar leken och den kan 

betraktas som en aktivitet som utförs gemensamt. Barnen ger mening till begrepp, föremål 

och de egna handlingarna som i sin tur är betydelsefulla för deras lek. Under lekens gång ges 

barnen möjlighet till att bevara sin lek och att lösa problem tillsammans med andra barn.  

Smidt (2010) har med stöd av Vygotskijs teori om barns lek och lärande gjort en tolkning av 

lek och har sammanställt åtta möjliga definitioner. Av definitionerna framgår exempelvis att 

barns lek är föränderlig och innehåller inga rätt eller fel eftersom den är bestämd av barnen. 

Den lek barnen väljer att utföra väcker intresse och spänning hos dem och kan variera i grad 

av varaktighet, det vill säga att leken kan pågå en kort stund under dagen, pågå under flera 

dagar eller eventuellt längre (Smidt 2010).  

Inom svensk förskola har den fria leken fått stor betydelse, vilket Christian Eidevald (2011) 

poängterar. Att barn skall ges möjlighet till att själva välja vilken miljö som den fria leken ska 

utspela sig i. Fri lek betonas att vara en aktivitet som är naturligt medfödd hos barnen och det 
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är en daglig schemalagd aktivitet i förskolans verksamhet (Eidevald 2011). Birgitta 

Knutsdotter Olofsson (2003) har gjort studier om lek som fenomen och om barns lek i 

förskolan och beskriver i sitt resultat att barn som leker får tillfälle att träna på sin förmåga att 

formulera sig och hantera sina egna uppfattningar. Under lekens gång framkommer vanligtvis 

skiftande känslor och händelser och barnen lär sig därigenom skilja på lek och verklighet. 

Skulle en konflikt uppstå under leken avslutas den och verkligheten är återigen tillbaka 

(Knutsdotter Olofsson 2003). Om en konflikt uppstår, bör barnen få tid till att hantera och 

försöka lösa konflikten själva utan att en vuxen lägger sig i och avbryter barnen. Vid fri lek är 

det bra om de vuxna försöker hålla sig lite i bakgrunden, så att barnen inte blir störda i sin lek 

och ge dem utrymme till att utvecklas och lära tillsammans med andra barn (Eidevald 2011). 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelssons (2007) studie bygger på att dem följt 

förskole institutionen i olika arbetslag och syftet med studien var att studera barn och 

förskollärare i en mångstyrd aktivitet, hur relationer mellan lek och lärande då kan se ut. 

Deras analys visar att beroende på om det är lärandet eller leken som är i fokus har det 

betydelse för hur förskollärares interaktion är med barnen. Dem beskriver att det finns 

möjligheter till förändringar i interaktionerna eftersom det inte finns några definierade regler 

på vad som är rätt och fel. Eftersom förändringar är möjliga så kan även handlingen och 

deltagarna i leken variera enormt. Barn är i sin inlevelse mästaren i den pågående leken och 

bestämmer över lekens uttryck eftersom dem vet att den är påhittad genom deras fantasier 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2007). 

3.3.1  Maktförhållande i leken 

Maria Øksnes (2011) har gjort en studie om lekens flertydighet och tar upp att det finns olika 

makt aspekter och hierarkier inom leken. Barns skapande och utformning av lek 

problematiseras på grund av diskussioner om sociala strukturer och om dessa strukturer kan 

ses likartade under livets gång (Øksnes 2011). I Knutsdotter Olofssons (2003) studie som 

innefattar leksignaler har hon kommit fram till att det är viktigt att kunna visa och förstå 

singlarna som underlättar tolkningen om det är lek eller verklighet som pågår. Barn har en 

förmåga att uttrycka sig genom tal, kroppsspråk, tonläge och ansiktsuttryck. Det kan bli 

problematiskt om man inte lärt sig tyda och tolka leksignalerna och kan då leda till ett 

försvagat förhållningssätt till verkligheten (Knutsdotter Olofsson 2003). I leken kan en ”vi – 

och dom” – konstruktion framkomma och här belyser Tellgren (2004) i sin studie att den 

första sociala hierarkin som möter barnen i leken ofta baseras på storlek och ålder. Leken 

handlar om kontroll och makt men även om ömsesidighet beskriver hon (Tellgren 2004).  

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMaria%20%C3%98ksnes
http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMaria%20%C3%98ksnes
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Hellman (2010) belyser i sin studie att artefakter (leksaker) kan ge barn mer eller mindre makt 

och lägre eller högre status i leken. Artefakterna bidrar även till möjligheter eller svårigheter 

för barn att få tillträde till lek beroende på om det är ”rätt” leksak eller inte. Hon tar även upp 

att en svårighet med att få tillträde till lek kan bero på hur lång tid barnen vistas på förskolan, 

om ett barn vistas mindre än fyra till fem timmar om dagen kan det påverka dennes möjlighet 

att få tillträde i leken. Hög status bland barnen kan relateras till barnens ålder. De barn som är 

äldst får högre status i leken. De barn som är försiktiga och tysta kan få det svårare att bli 

sedda i deras försök till tillträde (Hellman 2010). 

3.4  Kön i relation till lek i förskolan 

Eva Ärlemalm - Hagsér och Ingrid Pramling Samuelsson (2009) har gjort en studie där de 

undersökt studier och material i verksamheter med syfte att belysa att det förekommer 

blandade könsmönster inom förskolans institution. De har kommit fram till att det resultat 

som har störst inverkan i deras studie, är att kön inte enbart framställs utav pedagoger i 

förskolan. Det är pedagogerna tillsammans med barnen som arbetar med kön (Ärlemalm - 

Hagsér & Pramling Samuelsson 2009). I tidigare forskning som gjorts om kön är forskarna 

oeniga när det kommer till vilken betydelse kön har i barns lek och om det är någon skillnad 

när det gäller val av lekkamrater, utformning av leken och lekteman. I tidigare forskning om 

kön beskrivs det att flickor inte leker i lika stora grupper som pojkar (Frödén 2012). I 

Hellmans (2010) studie om normalitetsprocessen hos pojkar i leken så belyser hon normer, 

det vill säga om hur pojkar och flickor förväntas se ut eller vara under leken. Hon har gjort 

studien utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. I studien ser hon även på barns 

lek och om maskulinitetsperspektiv, det vill säga att oavsett om man är pojke eller flicka 

använder mer ”typisk” pojkighet vid tillträde in i leken. Resultatet hon kommit fram till i sin 

studie är bland annat att det finns ”typiska” handlingar som förknippas med pojkar respektive 

flickor. De vill säga att det finns föreställningar om barns naturliga könstillhörighet. Men 

samtidigt att kön skapas beroende på hur leken utformas och ändras. En annan del av 

resultatet poängterar hon att barn som vågar att testa gränser kan falla utanför de naturliga 

könstillhörigheten hos barnet som då kan tilldelas en avvikande roll (Hellman 2010). Inom 

forskning och praktisk tillämpning kan lek delas in i olika kategorier vilket är pojklekar, där 

pojkar leker mer hårdhänt och fysiskt mot varandra som tillexempel brottning och tjuv och 

polis. Medan i flicklekar ses mer verbala/språkliga handlingar såsom affär, prinsessor och 

mamma, pappa, barn (Löfdahl 2004). Exkludering sker när barn medvetet nekar andra barn 

till tillträde genom att referera till ålder och att könets roll har betydelse men även att, 
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exempelvis kläder och andra accessoarer blir faktorer som kan påverka om barnet i fråga får 

träda in i leken (Hellman 2010, Frödén 2012). 

3.4.1  Problematiserandet av kön 

Begreppet kön beskriver inte bara individens biologiska kön utan även individens sociala kön, 

det vill säga; manliga respektive kvinnliga egenskaper individen har (Eidevald 2011). 

I Eidevald (2011) studie sammanställer han egenskaper som flickor och pojkar kan behöva 

stärkas i såsom exempelvis att flickor ska våga ta ut svängarna och att synas medan pojkar ska 

våga uttrycka sina känslor och att lyssna på varandra. Han uttrycker att det går att 

problematisera kön på olika sätt exempelvis genom att flickor och pojkars förutsättningar inte 

bör påverkas utav vilken könstillhörighet de har. Eidevald har noterat ifrån ett dåvarande 

projekt om pojkars respektive flickors könsöverskridande lekar att lekar som utförs av flickor 

och som kan ses som könsöverskridande. Exempelvis när de låtsas vara olika actionfigurer 

såsom Batman och andra yrkesrelaterade lekar som bland annat brandman och 

lastbilschaufför men även användningen av motordrivna artefakter i form av bilar och tåg. 

Däremot när pojkar leker ”över gränserna” är det i samband med användandet av tillexempel 

kjol, klänning, skor och dylikt. Fler föreställningar om pojkars könsöverskridande lekar som 

beskrivs är lekar som innehåller hushållssysslor som till exempel att tvätta, laga mat och 

mamma, pappa barn lekar (Eidevald 2011). I en undersökning där tre förskolors lek ur ett 

könsperspektiv har studerats har det framkommit att flickor och pojkars sätt att vara under 

interaktionerna inte var densamma, att de skiljer sig åt och att detta påverkar deras 

erfarenheter olika även fast barnen vistas i samma miljö. Undersökningen visar även att 

flickor och pojkar har olika lekmönster beroende av deras kön, att flickor mer leker i små 

grupper eller parvis medan pojkar leker i större grupper (Odelfors 1998). 

3.5  Sammanfattning  

Vi har i detta kapitel sammanfattat den mest relevanta i den tidigare forskningen för det 

område vi valt att undersöka. Vi har främst tagit upp lekforskning som innefattar yngre barns 

användande av olika tillträdesstrategier vid deras försök att komma in i en pågående lek 

interaktion, om maktrelationer i leken och leken i relation till barnens könstillhörighet. I den 

tidigare forskningen har vi uppmärksammat att barn använder sig utav flera tillträdesstrategier 

och att barnen även skyddar sina interaktionsutrymmen på olika sätt mot andra barn. Den 

visar även att barn förhandlar om roller i leken och att makt har en roll i barnens 
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interaktioner/samspel med varandra och att det finns ”typiska” handlingar som förknippas 

med flickor respektive pojkars könstillhörighet.  

Med denna studie vill vi undersöka hur förskolebarn gör för att ta sig in i lek och om det har 

någon betydelse vilket kön barnen har och om det uppstår maktpositioner bland barnen.       

 

4. Metodkapitel 

I kapitlet kommer vi presentera vad det är för slags studie som vi valt att göra och vilka 

metoder och ansatser som studien är uppbyggd på. Vi kommer även att redogöra för vilka 

etiska aspekter som studien grundar sig på och vilka förberedelser som gjorts inför 

observationerna. En beskrivning av hur materialet till studien har samlats in kommer även att 

tas upp här. 

4.1  Mikro- etnografisk fallstudie 

Vår metodansats är en mikro – etnografisk fallstudie med en induktiv ansats då vi skriver ett 

examensarbete och hade begränsad tid till studien, vilket även tidsmässigt kan påverka 

undersökningen (Roos 2014, Bryman 2011).  Utifrån valet vi gjort av metodansats, så valde vi 

ämnet tillträdesstrategier med inslag från lek och könstillhörighet att ha fokus på.  Vårt syfte 

med studien är att analysera pojkar respektive flickors användande utav tillträdesstrategier och 

utslutningar i relation till lek. Utifrån detta blev vårt val av metodansats figurerat efter vår 

tidsram och form av undersökning i jämförelse med om vi skulle göra en intervju – eller 

enkätstudie. En mikro – etnografi är något som sker tillsammans med andra individer för att 

skapa en förståelse för andra och att det är tiden som avgör vilken form den etnografiska 

studien får. Skillnaden mellan att göra en mikro – etnografisk studie som vi gör och en 

etnografisk studie är tidsperioden. Vår studie görs under en kortare tid med fokus på en del 

utav ett större ämne och vi gör vår undersökning som icke-deltagande observatörer och en 

etnografisk studie görs under en längre tid. Etnografen eller den deltagande observatören 

samlar även in mer information och material via skriftliga källor och intervjuer (Bryman 

2011, Roos 2014). Vi valde mikro – etnografi på grund av att vi ville observera barn i deras 

dagliga lek på förskolan med egna ögon. Vi ville exempelvis inte göra intervjusituationer som 

skulle kunna kännas obekväma för barnen eller vara svåra för dem att uttrycka i ord. Då vi 

eventuellt inte skulle få beskåda barns användning av tillträdesstrategier utan endast få höra 

det barnen talar om hur de agerar i lekinteraktioner. Vilket barnen kanske inte själva har tänk 

på eller skulle förstå om vi intervjuade dem och studiens tillförlitlighet skulle sjunka.   
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Vår studie blir en selektivt återkommande form, som Roos (2014) benämner är när man valt 

att inrikta sig på ett specifikt tema som sedan studeras vid ett flertal tillfällen. Vi har valt att 

studera förskolebarns tillträdesstrategier i lek genom att göra ett inslag av fallstudie, för att 

sedan skapa en beskrivning av det vi sett och hört som efteråt kopplas samman och tolkas från 

materialet som samlats in under våra observationstillfällen. Vi bedömde att vår metod 

behövde inslag av en fallstudie på grund av att få en övergripande förståelse för ämnet vi valt 

att undersöka. Det som vi själva tog del av under observationstillfällena ville vi förmedla på 

ett någorlunda tydligt sätt så att du som läsare av texten skulle få ta del av olika interaktioner 

med barn samt våra egna reflektioner kring detta och sammankopplade till den tidigare 

forskningen. 

4. 2 Observationer som metod för datainsamling 

I vår mikro – etnografiska studie har vi använt oss av observationer som en metod vid 

insamlingen av empirin, vilket vi kände var den metod som var betydelsefull för att vi skulle 

få trovärdigt material att studera och analysera. 

I det fältarbete vi har gjort i samband med vårt examensarbete så antog vi rollen som icke – 

deltagande observatörer. Våra observationer har gjorts under barnens vistelse på förskolan vi 

valde när det inte var några vuxenledda aktiviteter utan när barnen hade fri lek. Att agera som 

icke-deltagande observatör, som vi under våra observationstillfällen valde att göra innebär att 

träda in i en institutions verksamhet, endast för att iaktta och inte vara verksam under barnens 

interaktioner och aktiviteter. Vi har under vår tid på förskollärarprogrammet kommit i kontakt 

med observationer av olika slag och kände oss relativt bekväma att inta just den 

observationsrollen. Däremot var det första gången som vi endast hade fokus på barnens 

förhållningssätt emot varandra och inte pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen, vilket 

var ett nytt erfarande för oss båda. Det kan bli komplicerat att enbart höra på vad som sker 

mellan deltagarna, så i observationer blir öronen och ögonen användbara verktyg att utgå ifrån 

i en kombination med andra hjälpmedel (Fangen 2005). Vid observationer av barn uppstår det 

mer tolkningar och egna reflektioner än vid observerandet av vuxna på grund av att de kan 

förklara sina uttryck på ett annat sätt, vilket kan anses bli problematiskt.  

Vi valde att använda oss utav ett kodningsschema (se bilaga 2) som vi utvecklade så det blev 

anpassat för just vår undersökning och även utav att videofilma några av interaktionerna. I ett 

kodningsschema som kan användas i samband med observationer, så skrivs den information 

in som är relevant för det ämnet som har valts. Det som forskaren eller forskarna ser och hör 
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ska tydligt och kortfattat noteras in i kodningsschemat och sedan sammanställas inför 

analysen. En väsentlig aspekt att ha i åtanke är om blicken med ögonen blir alltför fastsittande 

på någon som observeras, kan det bidra till att individen blir obekväm eller beter sig 

annorlunda. Genom att finna en balans mellan den egna blicken som observatör och de som 

observeras påverkas inte det slutgiltiga resultatet allt för mycket (Fangen 2005). Vi upplevde 

en del oro för att barnen skulle känna sig för uttittade och inte skulle ge oss tillträde att 

närvara under deras interaktioner med varandra eftersom vi var främmande för dem. Om det 

inte skulle fungera att observera barnen så skulle vi fått tänka om vid vårt val av metod av 

datainsamlingen genom att eventuellt välja en annan förskola eller metod. 

4.3  Urval 

Målinriktade eller målstyrda urval (”purposive sampling”) är det urval vi använt oss av. Detta 

urval har skett genom att vi valt ut en institution som passar vår frågeställning. Institutionen vi 

valde att kontakta var en förskola som låg inom en mindre kommun i mellan Sverige. Vi 

valde en förskola där ingen utav oss kände barnen eller pedagogerna, på grund av att vi ansåg 

att det skulle bli komplicerat för både barnen och för oss själva att skilja på rollen som 

observatör och som ”fröken”. Om vi däremot valt en förskola som någon utav oss vikarierar 

inom hade det försvårat fältarbetet, på grund av att vi möjligen skulle bli tilldelade rollen som 

”fröken” och att vi då inte skulle få chansen att observera interaktioner med en vuxens ögon 

utan istället ur yrkesrollen som pedagog. Vårt material är insamlat från en förskola med två 

småbarns avdelningar (1-3 år) och två storbarns avdelningar (3-5 år). Vi valde att observera 

på storbarns avdelningar på grund av att tiden var för kort att observera både de större och 

mindre barnen parallellt. Om mån av tid hade funnits hade även småbarns avdelningar 

observerats som eventuellt skulle kunna bli en vidare forskning. Barn i sina interaktioner som 

är 3-5 år, har språket och talet och att det underlättade för oss att titta på. Jämfört med om de 

varit små barn i åldrarna 1-3 år, då vi skulle behöva tolka deras interaktioner ytterligare och 

möjligen omtolka, för att en del av barnen inte har språket eller talet. Institutionen vi valde 

hade sju pedagoger och cirka 45 barn inskrivna och verksamheten hade en öppen planlösning 

inomhus och en utegård med en god översikt över tomten. På grund av att vi skulle utföra 

observationer behövdes en planlösning som var öppen och en god översikt av utegården, för 

att ge oss en god överblick om vad barnens interaktioner bestod av och även barnens tal. Med 

stora och öppna ytor skulle vi eventuellt få chansen att se interaktioner med fler deltagande 

barn. Våra observationer är gjorda under tre stycken längre tillfällen och sedan 

transkriberades materialet tillsammans för att få en gemensam tolkning utav empirin. 
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3.4 Etiska överväganden under vår studie 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av avidentifiering, som innebär att verksamheten vi 

valt att besöka inte kommer att identifieras och att personerna som medverkar i studien inte 

kommer att legitimeras (Vetenskapsrådet 2011, Bryman 2011). Vi valde att prata med 

förskollärarna på förskolan och be om lov att få observera barngruppen under deras lek med 

hjälp av ljud- och videoinspelning. Vi valde även att resonera med personalen om 

utformningen av vårt brev till föräldrarna där vi informerade dem om vår studies syfte och 

bad om deras samtycke.  

I Vetenskapsrådet (2011) beskrivs det att etiska ställningstaganden även bör ske vid valet av 

metod som vid till exempel observationsstudier. Vi valde att i vår metodansats agera som icke 

– deltagande observatörer på grund av att den var mest lämpad för vår studie. De individer 

som medverkar i en studie ska informeras om arbetets avsikt och ett krav om samtycke ska 

eftersträvas (Vetenskapsrådet 2011, Bryman 2011). Om det däremot skulle uppstå 

komplikationer vid genomförandet av studien skall den omedelbart avslutas. Vi informerade 

och samlade in samtycke från barnens vårdnadshavare då barnen var under 15 år och då blev 

vår studie möjlig för oss att genomföra (Vetenskapsrådet 2011). 

Under vår tid ute på fältet har vi varit noga med att deltagarna själva fick bestämma om dem 

ville vara med eller inte, vilket Quennerstedt, Harcourt och Sargeant (2012) belyser och just 

för att studien skulle görs med barn så skrev vi även ett brev till föräldrarna och bad om deras 

tillstånd (se bilaga 1). Vi var noga med i vårt brev till föräldrarna att förklara att det empiriska 

materialet som samlats in enbart skulle användas i studien och det sedan kommer att raderas.  

Vi har även beaktat konfidentialiteten så att personer som inte är behöriga inte ska få tillträde 

till dem, vilket stärks av vetenskapsrådet (2011). Tystnadsplikt används för att informationen 

som framkommer i verksamheten inte skall identifiera individ och platsen som undersökts 

under studien. Vi har tänkt på, som nämnts ovan att anonymisera barnen och pedagogerna i 

vår studie genom att använda fiktiva namn för att det inte ska gå att identifiera vilka barn och 

pedagoger som medverkat.   

Problematiska etiska ställningstaganden som kunde inträffa under vår undersökning var 

tillexempel om några barn inte ville vara med eller om några av barnen ställde sig framför 

kameran och blockerade de övriga i gruppen. En annan problematisk situation kunde uppstå 

var om vårdnadshavare inte skrev under samtycket eller glömde att lämna tillbaka blanketten. 

Då fick vi anta att de barnen inte fick delta i vår undersökning. En problematik till som 
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uppstod var att vi inte fick med ett barns perspektiv då tiden var för kort, så vi fick diskutera 

och tillsammans försöka att tolka det vi sett och hört med fokus på olika tillträdesstrategier, 

lek och köns aspekter. Relevanta aspekter gällande skillnader med hänsyn till forskarens och 

pedagogens roll i samband med dokumentering och forskning. En forskare eller som vi som 

observatörer deltar inte ständigt under barnens vistelse på förskolan som en pedagog gör, en 

annan aspekt är att forskaren avgör själv tidsperiodens längd och lämnar sedan verksamheten, 

vilket även vi gjorde. En forskares empiriska material blir personligt och utelämnas inte och 

de som deltagit i studierna blir svårare att känna igen medan pedagogs dokumentation blir 

öppen och lättillgänglig för barn och barnens vårdnadshavare i förskolans verksamhet 

(Lindgren & Sparrman 2003). 

4.5  Tillvägagångssätt 

Vi valde att i denna studie utföra observationer vid tre olika tillfällen på en förskola och 

använde då oss av ljud – och bildinspelning och av ett kodningsschema (se bilaga 2) som 

hjälpmedel. Då det blev möjligt för oss att föra anteckningar och notera tankar men likaså 

frågor som kom till hos oss som vi sedan gemensamt diskuterade. Innan vi gick ut och utförde 

våra observationer blev vi tvungna att tänka på de etiska aspekterna som förklaras ovan och 

eftersom det var barn som vi skulle observera, blev vi tvungna att använda ett professionellt 

förhållningssätt om barnen undrade och frågade oss frågor. Vilket kunde förmedla en 

problematik för oss om vi formulerade oss oklart och förhastat gentemot barnen eftersom vi 

enbart valt att agera som icke-deltagande observatörer. Vi hade ingen hypotes om hur 

verkligheten såg ut och inte heller hur barnens agerade skulle kunna vara innan vi gick ut på 

fältet. Istället för att använda begreppet genus valde vi att istället definitionen kön på grund av 

att vi valt att observera barnen som individer och inte det sociala könet människan har. 

4.5.1  Inför observationerna  

När vi skulle starta upp datainsamlingen var det första vi gjorde att sätta vi oss ner och 

resonera över om vart vi skulle kunna tänka oss att utföra observationerna och om hur vi 

skulle samla in vårt material till studien. Vi kom fram till att besöka förskolan personligen och 

inte ta den första kontakten med personalen via telefon eller mail. Vid besöket samtalade vi 

med personalen där genom att introducera både oss själva och vår studies syfte. Vi hade med 

oss våra brev (se. bilaga 1) till barnens föräldrar på förskolan och bad dem kolla igenom om 

de ansåg att någonting fattades, personalen på förskolan ansåg att breven var konkreta och 

tydliga för föräldrarna att förstå. Några dagar senare återkom vi till förskolan med utskrivna 

exemplar av föräldrarnas brev och vi valde att sätta ett slutdatum som vi senast önskade att få 
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tillbaka breven där vi bad om godkännande att få observera och filma deras barn. 

Observationerna genomfördes både inomhus- och utomhus i förskoleverksamheten med vårt 

kodningsschema och vår videokamera. Att teknikens värld expanderar och blir alltmer lätt 

åtkomlig att införskaffa är inte det enda, utan att kameror överlag har blivit enklare att 

använda och de filmade sekvenser och fotona har blivit lättare att bevara (Lindgren & 

Sparrman 2003). 

Vid hantering av ljud- och videoinspelning beskrivs relevanta aspekter som tillexempel att 

hitta ett någorlunda långt avstånd och placering utav kameran och längden på sekvenserna. Vi 

använde en liten handfilmkamera och under observationen turades vi om med att filma flera 

sekvenser så att båda två fick prova på och uppleva hur det kändes. Om tiden för 

examensarbetet inte varit begränsad hade provfilmning och hanteringen av filmkameran 

beprövats flera gånger innan vistelsen på förskolan. Då vi diskuterade om, som även Eidevald 

(2013) tar upp att om situationer såsom exempelvis barns fria lek som vi valt filmas, kan 

kortare sekvenser räcka och leda till intressant material. 

4.5.2 Genomförande  

Vi har i observationerna som vi nämnt tidigare att använda oss av ett kodningsschema och 

videoinspelning och att vi inte skulle delta i denna miljö utan enbart iakttar miljön (Bryman 

2011). Observationerna har ägt rum vid tre tillfällen, varav i dessa tillfällen observerade vi 

flera interaktioner. Vi var i förskolans verksamhet och våra observationer skedde både i 

inomhus – och utomhus miljö.  

Det första observationstillfället vi valde att ha, var på en förmiddag när barnen var ute på 

gården. Vi valde till detta tillfälle att inte använda oss utav videokameran utan att enbart 

observera med hjälp av kodningsschemat. Med motiveringen att vi ville bekanta oss med 

miljön och barnen och att vi anade att barnen skulle fråga vilka vi var och varför vi var där. Vi 

var på förskolan och observerade och sedan bestämde vi att gå ifrån så vi kunde transkribera 

det vi sett, hört och skrivit ner i vårt kodningsschema. Vi diskuterade sedan vilken eller vilka 

lekar vi ville använda, då vi observerat flera.   

Det andra observationstillfället utförde vi på eftermiddagen då barnen själva hade möjlighet 

att välja om dem ville vara ute eller inne och leka. Vi valde att även denna gång inte använda 

oss av videokameran, däremot spenderade vi tid både inne och ute med kodningsschemat. Ett 

flertal barn kom fram till oss och frågade vad vi gjorde och varför vi gjorde det. Vårt svar till 

barnen blev att vi var intresserade av vad, hur och med vem barnen lekte med.  
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Det tredje observationstillfället skedde på en eftermiddag inomhus i ett av förskolans lekrum. 

Denna gång valde vi att både använda oss av kodningsschemat och av videokameran. Vi 

använde oss först utav kodningsschemat för att sedan lägga till videofilmning när vi kände att 

barnen accepterat att vi var där. Barnen var nyfikna även denna gång på vilka vi var och 

varför vi var där. Några barn frågade tillochmed vad det var vi skrev på våra papper. När vi 

hade observerat barnen i deras lek, bestämde vi oss för att vi fått ihop tillräckligt med material 

till vår studie.  

4.6  Transkriberingsprocessen 

Vid observationerna har vi använt oss utav ljud – och videoinspelning. Vi har även använt oss 

utav ett kodningsschema med förbestämda tillträdesstrategier som vi har framställt.  

Under de tre observationstillfällena har vi fått tagit del av åtta längre interaktioner mellan 

barnen varav vi valde ut att analysera två stycken från varje tillfälle. Först diskuterades varje 

interaktion för sig för att få en bild av vad som skedde under barnens lekar. Vi transkriberade 

dem en efter en och valde efter det ut vilka sex händelser som vi upplevde kunde ge oss 

material att tolka och analysera. Vi jämförde våra kodningsscheman med varandra, ifall vi fått 

med olika detaljer och vad som behövdes tas med för att få en klar bild över samtliga 

händelser som vi fått tagit del av. Utifrån våra kodningsscheman utformade vi ett underlag 

som skulle underlätta den framtida processen genom att benämna vad det var för lek, 

vem/vilka som deltog, vilken/vilka tillträdesstrategier som användes och våra egna noteringar 

om interaktionens innehåll och eventuella förändringar. Under observationstillfälle tre hade vi 

både kodningsscheman och videokamera som verktyg. Analyserandet av videosekvenserna 

utfördes genom att vi upprepade gånger spelade upp sekvenserna och samtidigt diskuterade 

och förde anteckningar om de olika händelseförloppen som filmats.  
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5. Resultatredovisning 

Vi kommer här att redovisa resultatet av analysen av vår undersökning. Varje beskrivning 

från observationstillfällena innehåller en återberättelse av vad de deltagande förskolebarnen 

har sagt och gjort under tiden som vi observerat dem. Alla sekvenser är hämtade ur det 

empiriska material som vi har samlat in. De interaktionerna vi valt att benämna nedan 

kommer med hjälp av vår egen översättning av Corsaro’s (2003) tillträdesstrategier att 

bearbetas och analyseras.  

5.1  Observationstillfälle 1 

Första observationstillfället var en förmiddag i April 2015, vi satte oss ner ute på gården där 

alla förskolebarnen lekte i det fina vädret. En av de interaktionerna vi intresserade oss för och 

fick med på vårt kodningsschema var en bagerilek som utspelade sig i sandlådan. Den 

startades utav två flickor och totalt inom interaktionerna kunde vi fastställa att fyra flickor och 

tre pojkar var deltagande under episoden som varade i ungefär 30 – 40 minuter. Vi 

uppmärksammade även en parallell lek, där en ensam flicka även hon lekte bageri bredvid de 

andra flickorna. 

5.1.1 Observation 1a – ”Bagerileken” 

Flickorna Emma och Pia öppnar ett bageri i sandlådan, där dem har hinkar, spadar 

och andra sandleksaker som de bakar kakor med. Flickan Mia som närmade sig 

platsen, ser Emma och Pias lek och vill vara med i deras lek. Hon kommer fram 

och frågar flickorna om hon får vara med, vilket hon får för Emma och Pia. 

Flickorna leker nu tillsammans alla tre när pojken Björn kommer fram till flickorna 

och använder en hög röst för att få kontakt med flickorna i deras lek. Han vill visa 

flickorna vad han har hittat och sträcker fram sin hand. Emma, Pia och Mia 

accepterar hans inträde och visar intresse för vad Björn har i sin hand. När Björn 

har visat flickorna hans upptäckt går han därifrån utan att säga något, flickorna 

börjar åter igen att leka sin lek. Under lekens gång träder Mia ut och in i den 

pågående leken, vilket Emma och Pia inte säger någonting om och accepterar. Efter 

en stund in i leken kommer Peter och Martin och cirkulerar runt sandlådan för att 

se vad Emma, Pia och Mia gör, men de dröjer sig inte kvar någon längre tid utan 

går i väg för att leka någon annan stans.  
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5.1.2 Observation 1b – parallell ”bagerilek” 

 Anna har precis kommit ut på gården och håller hand med en pedagog. De går och 

småpratar med varandra och pedagogen frågar Anna vad hon vill göra. När Anna 

inte svarar försöker pedagogen att hänvisa till olika pågående aktiviteter som finns 

men Anna har sett Emma och Pias bagerilek i sandlådan. Anna släpper pedagogens 

hand och går till sandlådan och hon sätter sig i närheten av de andra flickorna. 

Emma, Pia och Mia som sitter i sandlådan lägger inte märke till Anna som sitter 

intill utan fortsätter att leka sin lek. Anna börjar en parallell lek och bakar kakor, 

efter en stund vänder sig Anna mot flickorna och säger med höjd röst – ”Bakar, 

vem vill ha?”, men ingen svarar eller se åt hennes håll. Anna försöker få de andra 

flickorna att uppmärksamma henne genom att vifta med sitt bakverk. Emma, Pia 

och Mia ger ingen respons på Annas försök till tillträde. Efter en stund försöker 

Anna igen att få tillträde genom att förflytta sina saker närmare flickorna i hopp om 

att få vara med, vilket resulterar i att Emma, Mia och Pia väljer att tydligt vända 

ryggen emot Anna och fortsätta sin lek som bara dem tre är involverade i.  

Analys av observationen 1a visar att olika tillträdesstrategier förekommer bland barnen under 

observationen. Exempelvis när Mia kommer fram till Emma och Pia och frågar dem om hon 

får vara med, då använder hon sig utav tillträdesstrategi 6 (om att be om lov att få vara med). 

När Emma och Pia svarar ja på Mias förfrågan fortsätter de att leka leken. Däremot när Björn 

närmade sig flickorna använde han sig utav tillträdesstrategi 3 (att med röst eller kropp 

distrahera deltagarna i den pågående interaktionen). Kontinuerligt under lekens gång träder 

Mia in och ut ur leken ett antal gånger vilket vi kan tolka som att hon använder sig av 

tillträdesstrategi 1 (att tyst gå in i interaktionen). Mia använder samma strategi när hon 

tillfälligt lämnar leken som pågår och sedan kommer tillbaka. När Peter och Martin närmade 

sig ”bageriet” så använde dem tillträdesstrategi 4 (att gå runt den interaktion som pågår och 

iaktta på håll), men de bestämde sig för att gå ifrån ”bageriet” igen.  

I observation 1b som handlade om flickan Annas parallella bagerilek kunde vi se att hon 

använde sig utav tillträdesstrategi 1 (att tyst gå in i interaktionen) som sedan övergick till 

tillträdesstrategi nummer 2 (att kliva in och leka samma lek bredvid den pågående leken), som 

i detta fall är Emma och Pias ”bageri”. När dessa tillträdesstrategier inte fungerade för Anna 

att komma in i den pågående interaktionen med de andra flickorna så försöker hon använda 

tillträdesstrategi 3. Anna bestämmer sig för att höja sin röst för att distrahera och bli 

uppmärksammad av Emma, Pia och Mia. Tillträdesstrategi 4 kan vi se som upprepande 

eftersom Anna håller koll på ”bageri” lekens innehåll och struktur. Emma och Pia som 
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började att leka ”bageri” först, blir det möjligt för oss att se det som att flickorna värnade om 

sin lek. Några barn inneslöts medan andra uteslöts i detta fall flickan Anna.  

Utifrån dessa två episoder blir det möjligt för oss att se att barn värnar om sin lek och 

konstruerar så kallade ”inom – och utom – grupper”. Vi väljer att göra en tolkning och 

kategorisera Emma, Pia och Mia som medlemmar i en ”inom – grupp” medan vi väljer att 

Anna hamnar i ”utom – gruppen”. I episoden med bagerileken tolkar vi att det sker 

inkludering och exkludering i leken och att detta inte beror på könet, det vill säga om det är en 

pojke eller en flicka som vill få tillträde i en lek. Det handlar snarare om vilken individ som 

önskaratt få tillträde till leken som har betydelse för deltagarna. Inkludering kan vi märka sker 

mellan Emma, Pia och Mia då Mia får vara med i leken och även om hon går ur leken några 

gånger får hon åter igen tillträde. Hon behöver då inte fråga Emma och Pia om lov att få vara 

med igen. En hypotes om att exkluderingen sker är när Anna försöker ta sig in i den 

interaktion som pågår mellan Emma, Pia och Mia i bagerileken men som Anna inte får 

tillträde till även fast hon försöker att använda flera olika tillträdesstrategier. Denna 

uteslutning skedde först genom en knappt märkbar uteslutningsstrategi skulle vi säga var att 

ignorera Anna. När flickorna sedan vände sina ryggar mot Anna uteslöt dem henne med vad 

vi såg som en synlig uteslutningsstrategi. Mellan flickorna i bagerileken kunde vi inte se att 

någon flicka hade mer status än någon av de andra som deltog i leken, utan att alla tre 

flickorna verkade ha en jämlik status. Emma och Pia verkade vara måna om sin lek och vill 

bevara den och vem som helst fick inte träda in i leken och det uppstod uteslutningar.  

 

5.2  Observationstillfälle 2 

Under detta observationstillfälle fick vi se två interaktioner varav den ena i inomhusmiljön där 

vi började observera för att sedan gå ut och fick se den andra interaktionen i utomhusmiljön 

på förskolan. 

5.2.1  Observation 2a – ”Vem vill va i lådan?” 

Samma dag som observationstillfälle 1 ägde rum bestämde vi i samråd med pedagogerna att 

återkomma till förskolan för att göra ytterligare observationer. Vid detta tillfälle fick vi 

chansen att först observera en del barn i inomhus miljön i ett av förskolans lek/samlings - 

rum. Den interaktionen vi blev intresserade av var en lek med enbart pojkar inkluderade, vi 

ville reflektera över om de antaganden som tidigare benämnts om könsmönster och pojkars 

sätt att vara skulle bli synliggjorda eller om vi möjligen skulle få se något könsöverskridande 
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val hos pojkarna. Vi valde att sätta oss ner på golvet i ett av rummen och barnen blev nyfikna 

och frågade vilka vi var men accepterade vår närvaro. De fem pojkarna som befann sig i 

rummet började en lek som vi valt att namnge som ”vem ska va i lådan?” och totalt i denna 

episod kunde vi se att nio pojkar och en flicka deltog under lekens gång och varade cirka 15 – 

20 minuter.  

Fem pojkar som vi valt att kalla för Rasmus, Marcus, Sven, Erik och Olof leker i 

ett rum i förskolans lokaler. Efter en stund kommer pojken Ture in i rummet och 

ställer sig längst väggen och kollar vad kamraterna gör. Pojken Sven sätter sig på 

en plastlåda där en annan pojke Erik är under, då säger Erik i lådan – ”Nej, jag kan 

inte andas. Jag får inte luft!” Då går pojken Sven av lådan och en konflikt mellan 

Sven och Erik uppstår och handlar om vems tur det är att vara i lådan. I samma 

sekund träder pojkarna Kjell och Hampus in och frågade om dem får vara med i 

leken. Samtidigt som en diskussion mellan pojkarna om man ska få sitta på lådan 

eller inte. Pojken Marcus hotar sina kamrater under diskussionen med att han ska 

säga till en ”fröken”. Då kommer även Leif in i rummet och vill vara med vilket 

ingen av pojkarna nekar honom till. Sven och Olof som börjar diskutera och 

kommer inte överens om turordningen som skall vara aktuell och de börjar då att 

slåss och bita varandra. En pedagog kommer då in i rummet och tillsammans med 

pojkarna löser dem konflikten som uppstått. Precis efter att pojkarna löst konflikten 

så kommer flickan Åsa kommer in i rummet och ställer sig efter väggen. Hon 

iakttar pojkarna men väljer sedan att gå därifrån efter några minuter. Sven frågar 

Leif om han vill följa med honom och leka ”lava” på den stora mattan istället vilket 

Leif vill och de lämnar ”vem vill va i lådan” leken. Strax efter att Sven och Marcus 

lämnat leken, valde vi som observatörer att lämna den pågående 

interaktionen.(Observation 2a) 

I observationen ”vem ska va i lådan?” kan vi se tillträdesstrategi 1 (att tyst gå in i en 

interaktion) och tillträdesstrategi 4 (att gå runt den interaktion som pågår och iaktta på håll), 

som används när både Ture och Åsa träder in i rummet. Både Ture och Åsa smyger in vid 

olika tillfällen och ställer sig intill väggen vid dörren, där har dem uppsikt över den pågående 

interaktionen. Åsa och Ture smög båda under lekens gång ut ur rummet. Under observationen 

kan vi även se tillträdesstrategi 6 (att fråga om lov att få vara med) som används av Kjell och 

Hampus när dem vill få tillträde till leken. Under diskussionen i leken använder sig Marcus 

utav tillträdesstrategi 8 (genom att nämna en fröken och att alla får vara med). När pojken 

Leif strax därefter träder in i rummet och frågar pojkarna vad dem gör så använder han 

tillträdesstrategi 7 (att fråga ett av barnen vad de gör). När Sven säger till Leif att de ska leka 
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någonting annat, används tillträdesstrategi 14 (att gå in i en lek och föreslå en annan lek till 

ett eller flera barn).  

I den här observationen kan vi tyda att det handlar mer om makt och om hur pojkarna blir 

oense om turordningen när de leker tillsammans. En annan tolkning vi gör är att pojkarna inte 

försökte att skydda sin lek utan att leken var öppen för vem som helst som ville delta. Vi 

kunde inte tyda att det var några ”inom- och utom- grupper” bland pojkarna och att lekens 

innehåll och konstruktion förändrades under tiden med några konflikter. Vi kunde inte heller 

synliggöra om någon uteslutning sker mellan pojkarna under lekens gång. I samband med 

diskussionen om turordningen som vi fick vara med och bevittna resonemanget mellan 

pojkarna, så ser vi att i leken uppstod förhandlingar om vem som ska få ha en specifik roll i 

interaktionen (vara i lådan). I leken uppstod en konflikt mellan pojkarna varav att två pojkar 

blev oense och började att slå och bita varandra. Pedagogen som var i närheten, fick syn på 

pojkarna och genom att finnas som stöd kunde pojkarna få möjlighet att lösa konflikten själva. 

Det är en prövning för barn att få möjlighet till att lösa konflikter som uppstår gemensamt 

med någon annan. När en konflikt uppstår kan det hända att ett eller flera barn går ur leken 

eller att den upphör. I denna interaktion valde två pojkar att gå ur leken och påbörja en annan, 

men resterande pojkar valde att fortsätta leka med lådan. I pojkarnas lek blev det synligt att 

förhållningssättet mot varandra var hårdare på grund av att de verbala handlingarna men även 

kroppsspråket var tydligt och spänt. Pojkarnas interaktion med varandra kan relateras till ett 

maskulinitetsperspektiv med förbestämda förväntningar på hur man ska ser ut och vara som 

pojke under den pågående leken. I denna interaktion med pojkarna kunde vi tolka att Sven har 

lärt sig att tyda leksignaler när han sitter på lådan och Erik som är i lådan, ändrar röstläge och 

menar allvar att han inte får luft. Då förstår Sven att det är verklighet och går av lådan. 

5.2.2  Observation 2b – ”köra cyklar” 

Efter att vi varit inne en stund hos de barn som lekte inne bestämde vi oss för att gå ut till de 

barn som valt att gå ut på eftermiddagen. Vi fick då tillfälle att se på en mindre grupp barn 

som var ute på förskolans gård. En av lekarna vi observerade var två pojkar som lekte en 

cykellek, pojkarna cyklade efter varandra och skulle sedan köra in i varandra som att de 

”krockade” med varandra. I den här interaktionen kunde vi utläsa att det sammanlagt var tre 

pojkar och fem flickor som på olika sätt var med eller störde under lekens gång. Episoden 

varade under en kortare tid, uppskattningsvis i cirka 20 minuter.  

Pojkarna Lars och Johan har precis startat leken ”köra cyklar” genom att låsas köra 

in i varandra och detta uppmärksammas av flickan Maja som är i närheten av 
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pojkarna. Hon hämtar då en twistcar så hon också kan vara med men Lars och 

Johan lägger inte märke till henne. Maja försöker då att ropa till pojkarna att dem 

inte kan ta henne där hon sitter på sin twistcar, beredd på att snabbt kunna åka i väg 

så att Lars och Johan inte ska kunna fånga henne. Men inte heller denna gång visar 

pojkarna något som helst intresse av att inkludera Maja i deras pågående cykellek. 

Några minuter senare håller Lars och Johan fortfarande på att cykla runt på gården 

och leka krock – leken. Plötsligt kommer Sanna, Maria, Elin och Louise 

utspringandes och utan vidare tar Lars keps. Flickorna springer i väg med den en 

bit bort på gården och kastar sedan i väg den. Då kommer Simon som håller på att 

snickra en bil en bit bort, och tar upp kepsen och ger tillbaka den till Lars som suttit 

kvar på sin cykel under händelseförloppet med kepsen. Sanna, Maria, Elin och 

Louise springer åter in i förskolans lokal utan att säga något, det ända som hörs är 

flickornas fnitter. I samband med att Sanna, Maria, Elin och Louise sprang in valde 

Maja att ge upp med att försöka ta sig in i Lars och Johans lek och valde då att göra 

någonting annat istället. (Observation 2b) 

I observationen ”köra cyklar” läser vi av att tillträdesstrategi 1 (att tyst gå in i en interaktion), 

används nästan direkt utav Maja då hon fått syn på pojkarna och deras cyklar. När Maja inte 

får tillträde håller hon sig intill Lars och Johan med sin twistcar och försöker då använda 

tillträdesstrategi 2 (att kliva in och leka samma lek bredvid den pågående leken). Pojkarna 

däremot visar henne inget intresse denna gång heller vid försöket att få vara med i deras lek. 

Vad som ser ut som ett sista försök av Maja när hon önskar att få tillträde till pojkarnas lek, 

ropar hon – ”ni kan inte ta mig”, vilket vi tolkar som tillträdesstrategi 3 (att med röst eller 

kropp distrahera deltagarna i den pågående interaktionen). Även vid detta försök till tillträde 

misslyckas Maja, då Lars och Johan ser och hör henne men ger fortfarande inget muntligt 

tillträde. Användandet av tillträdesstrategi 3 kan vi även se Sanna, Maria, Elin och Louise 

använda när dem tog Lars keps, vilket Lars struntade i.  

Det är inte bara flickor som värnar om sitt interaktionsutrymme, vi har uppmärksammat 

genom vår observation att även pojkar värnar om sin lek. I denna episod kan vi urskilja att 

ålder och status kan ha betydelse för vem eller vilka som får tillträde. I observationen ”köra 

cykel” var Maja det barn som var yngst, de andra barnen var jämngamla med varandra. 

Eftersom de flickor som kom ut tog mer plats och störde pojkarna, fick dem mer status än 

Maja som var mer försiktig och tyst. I denna sekvens kan vi tolka att det inte sker 

uteslutningar på grund av själva könet som barnet har när denne vill få tillträde. Utan att det 

mer kan handla om vem det är som vill komma in i leken oavsett vilket kön barnet har. 
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Pojkarna i sekvensen upplevdes vara upptagna och möjligen omedvetna om vad som sker 

runtomkring eftersom dem inte reagerar när Maja försöker få pojkarnas uppmärksamhet. Lars 

och Johan bryr sig inte heller om att jaga efter flickorna som tagit Lars keps utan tittar endast 

åt deras håll. Det är den utomstående pojken Simon som reagerar och tar kepsen från marken 

för att återlämna den till Lars. En möjlig hypotes skulle kunna vara att Lars och Johans lek 

såg inbjudande ut och att flera barn ville vara med dem. Pojkarna verkade inte vara så 

intresserade av de andra barnen eftersom pojkarna verkade ha så roligt tillsammans.   

 

5.3  Observationstillfälle 3 

Vid detta tillfälle observerade vi barnen på en eftermiddag i förskolans inomhus miljö.  

5.3.1  Observation 3a – ”dinosaurie – loppis”  

Detta tillfälle utspelade sig på en måndags eftermiddag i början av maj och barnen var inne 

och lekte i förskolans olika rum. När vi först kom in i det rum vi valt som observationsplats så 

var inte så många barn där, bara en flicka och en pojke. Vi satte oss ner och tittade runt i 

rummet och i samma sekund kom det in två pojkar i rummet. Först placerade vi oss i en liten 

soffa i rummet för att få översikt, inte bara över det här rummet utan även till de angränsande 

rum som fanns på förskolan. En pojke som vi valt att kalla Lars kommer fram till oss och 

säger att han ska leka med dinosaurierna som finns i en plastlåda. Denna lek kommer vi 

benämna som ”dinosaurie – loppis” och var aktiv i ungefär under en timmes tid.  

Av de två pojkarna så kommer den ena pojken Lars fram till oss och berättar att 

han ska leka med dinosaurier som han hämtar i en låda och ställer ner den en bit 

ifrån oss. Direkt säger då den andra pojken Alf till Lars att han också vill leka med 

dinosaurier och frågar då Lars om han får vara med. Lars svara att Alf får vara med 

och att dem ska ställa upp alla dinosaurier på golvet, vilket dem gör tillsammans. 

Filip kommer då fram till pojkarna och frågar om han får vara med, vilket han får. 

Bella som sitter i närheten i soffan och iakttar dinosaurieleken som pojkarna 

nyligen startat. Hon är nyfiken på vad Lars, Alf och Filip gör, så Bella börjar 

småprata med pojkarna och sätter sig nära dem. En annan flicka som vi valt kalla 

för Rebecca sitter på en stol och iakttar vad barnen leker, efter en kort stund sätter 

även hon sig på golvet och börjar leka med dinosaurerna. Filip säger till Lars och 

Alf att han inte vill leka med dinosaurierna längre och går ur leken. Sedan kommer 

Hanna och frågar om hon också får vara med, vilket hon får. Kort därefter kommer 

fyra flickor och inspekterar den pågående leken men går vidare, strax därefter 

omvandlas dinosaurie leken till en loppis. Rebecca och Hanna börjar plötsligt att 
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ropa – ”Allt till salu!” som en av pojkarna tycker är lite irriterande men säger inget 

till flickorna. Under tiden går Lars och Alf och hämtar fler saker att sälja på 

loppisen. Efter några minuter frågar Rebecca, Alf om hon får ta en paus i hejandet. 

Då svarar Alf – ”Ja det får man, men bara EN paus!” Leken loppis stannar upp 

någon minut och återupptas kort därefter igen, och två flickor kommer och handlar 

på loppisen av Lars och Alf. I samma stund som de två första flickorna har handlat 

så kommer Lina och Josefin för att besöka loppisen, dem undrar vad sakerna kostar 

och vill också handla av pojkarna. Ytterligare tre pojkar Hugo, Anders och Ivar 

träder in i rummet och vill handla av Lars och Alfs loppis, vilket de får tillåtelse att 

göra utan några som helst protester. Lars går några gånger ut ur leken men kommer 

sedan tillbaka till den pågående leken. Alla flickor har gått ifrån leken, förutom 

Lina som sitter kvar och fortsätter ”loppis” – leken. Alf, Anders och Ivar sitter och 

samtalar om vad sakerna på loppisen kostar och under tiden så har Lars och Hugo 

gått ifrån leken för att springa från ena sidan av rummet för att sedan slänga sig ner 

och glida på golvet. Vilket de båda pojkarna anser vara roligt. (Observation 3a) 

I ”dinosaurie – loppis” interaktionen kan vi se att ett flertal olika tillträdesstrategier används 

av barnen för att få tillträde till den pågående leken. Pojkarna Alf och Filip använder sig av 

tillträdesstrategi 6 (att fråga om lov att få vara med) i interaktionen och tillträdesstrategi 7 (att 

fråga ett av barnen vad de gör) för att få tillträde till leken. Tillträdesstrategi 1 (att tyst gå in i 

en interaktion), användes av både flickor och pojkar vad vi kunde tyda. Flickorna Bella och 

Rebecca använder sig också av tillträdesstrategi 1 vid sina försök till inträde som flickorna 

fick. Hugo, Anders och Ivan använder sig av tillträdesstrategi 1 när även dem ville få tillträde 

till ”dinosaurie – loppis” leken. När flickan Hanna kommer fram och frågar Lars och Alf om 

hon får vara med använder hon tillträdesstrategi 6 och pojkarna accepterar och låter Hanna få 

inträde in i den pågående leken. När de tre pojkarna Hugo, Anders och Ivar träder in i rummet 

till den pågående leken använder de sig utav olika tillträdesstrategier såsom, tillträdesstrategi 

3 (att med röst eller kropp distrahera deltagarna i den pågående interaktionen). Hugo 

använder sig utav denna strategi med hjälp av sin röst för att få tillträde. Anders använder sig 

samtidigt av tillträdesstrategi 10 (att gå in i interaktionen och säga hej till de deltagande 

barnen). Den tredje pojken Ivar ”hänger på” de två andra pojkarna fast Ivar väljer att använda 

tillträdesstrategi 1. Efter att diskussioner mellan barnen om priserna på loppisen skall vara så 

bestämmer sig Lars att fråga Hugo om dem ska göra något annat, vilket pojkarna gör. Då 

använder sig Lars utav tillträdesstrategi 14 (att gå in i leken och föreslå en annan lek till ett 

eller flera barn).  
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När ”dinosaurie-loppisen” startade innehöll den endast dinosaurier som sedan utvecklades till 

en loppis med flera olika artefakter. Under lekens gång utvecklades den utifrån barnens 

intresse för stunden och förändringarna i leken skedde succesivt som är en definition på lek. 

Vi tolkar det som att barnen i denna episod använder sig utav verklighetsbaserade händelser 

dem själva varit med om tidigare och tillsammans använder de sin förmåga att kunna göra om 

innehållet till leken som pågår. I denna sekvens har vi uppmärksammat att flera av barnen har 

kommit fram till ”loppisen” och frågat vad artefakterna kostar och att dem vill köpa saker som 

fanns där. Detta skulle kunna utvecklas till en ny möjlig tillträdesstrategi -7b (att gå in i en 

interaktion med en fråga), då det förekommer att barn flertaliga gånger börjar med att fråga 

någonting som rör den pågående leken. I denna interaktion kan vi tolka leken som öppen, att 

de barn som träder in blir accepterade och att ingen direkt blir utesluten. Med det kan vi även 

säga att i denna sekvens kan vi inte direkt se någon ”inom – grupp” eller ”utom – grupp”. I 

interaktionen finns inga bestämda ramar för vem som får tillträde och att det inte har någon 

större betydelse om vem som ger nya förslag till lekens innehåll. Vi kan inte fastställa att 

själva leken på något sätt var könsstereotyp eller könsöverskridande utan vi anser den som 

könsneutral, där alla barn oavsett kön lockades till att vilja vara med. I den del av 

interaktionen när flickan Rebecca frågar Alf om lov att få ta en paus i hejandet, när han svarar 

att det går bra men bara EN paus kan vi koppla det till en fråga om status och/eller kan 

kopplas samman med barnens ålder och/eller egenskaper. Vi diskuterade om 

förhållningssättet som existerade mellan barnen och det framkom olika sätt att vara som kan 

betraktas som maskulint eller feminint beteende. Utifrån de egenskaper som vart synliga kan 

vi inte definiera att enbart ett kön använde en viss egenskap utan att dem användes av båda 

könen. Vi kan urskilja en ”typisk” pojkighet när Hanna och Rebecca tog plats och började 

ropa – Allt till salu! i rummet och att dem tog större plats än vad flickor förväntas att göra.  

5.3.2  Observation 3b – ”Bebis” 

En annan interaktion vi fick beskåda var när fem flickor som startade en lek som vi hörde att 

dem kallade för ”bebis”. Denna lek startade dem i samma rum som dinosaurie – loppis leken 

som sedan förflyttades och fortsatte i ett annat rum bredvid. Denna interaktion blev även den 

intressant för oss att se, då det endast är flickor som medverkar. Vi ville reflektera över om 

flickorna förhåller sig till ett specifikt könsmönster på grund av deras könstillhörighet och hur 

leken skulle ta vid. Interaktionens längd som vi fick ta del av, varade i cirka 20 minuter och 

totalt under den pågående leken så tillkom en flicka till.  
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I den stora soffan i lekhallen sitter fem flickor. Petra snurrar runt i soffan samtidigt 

som Diana kommer dit och frågar om hon får vara med. En av flickorna vi kallar 

Nina och som sitter i soffan svarat ja på Dianas förfrågan om att få vara med. Då 

säger Diana – ”okej, då är jag storasyster” och då säger även Sofie att hon är 

storasyster. Petra säger till Diana att Nina är en bebis och ska sitta där fram med 

henne, eftersom hon är så himla liten. Petra ställer sig då upp och säger till Diana, 

Nina och Isa var dem ska sitta i soffan som förvandlats till en bil. När flickorna är 

på väg att åka, säger Petra – ”just det, bälten måste vi ha” och reser sig då upp för 

att hjälpa ”alla sina barn”. Då protesterar Diana och säger – ”Jag kan själv!”. Petra 

går då och sätter sig i bilen igen när Diana retsamt säger till henne att – ”jag 

knäppte loss mig, jag knäppte loss mig!”. Petra börjar köra iväg med bilen och 

någon minut senare stannar hon till när Malin kommer och frågar Petra om hon får 

vara med. Petra svarar då att – ”Ja det får du, du kan sitta här” och klappar på 

soffan. Malin sätter sig då i soffan men springer snabbt iväg för att hämta något 

men kommer tillbaka till soffan igen. Petra lägger Nina (”bebisen”) i sitt knä och 

stryker henne över håret medan hon försätter att köra bilen. Efter en kort stund 

stannar bilen, flickorna går ur och går till rummet intill som är deras hus. Petra 

säger till flickorna var dem ska sova när dem kommer hem. Malin frågar Petra vem 

hon ska sova bredvid och frågar även Petra om hon är mamman i leken. Malin får 

inget svar och säger då till de andra deltagarna att – ”då är jag storasyster”. Kort 

därefter börjar flickorna att tjafsa om vem som ska sova vart. Malin kollar då över 

sin axel och får syn på oss och vår kamera. Malin reser sig sedan upp från sin 

sovplats och smäller igen dörren. Vi fick inte chansen att se mer utav den här 

interaktionen, eftersom vi kände att vi inte längre fick tillträde till flickornas lek, då 

hon stängde dörren framför vår videokamera. (Observation 3b)    

I den här sekvensen kunde vi inte se någon variation av användandet utav tillträdesstrategier 

eftersom fem av sex deltagare deltog från början. De strategier som vi såg var tillträdesstrategi 

6 (fråga om lov att få vara med) och tillträdesstrategi 1 (att tyst gå in i en interaktion). Dessa 

användes utav Diana och Malin för att dem var de enda som frågade om de fick lov att vara 

med.  

Petra i ”bebis” leken kan ses som det barn som har högst status, makt och kontroll över leken 

som pågår. Åldersmässigt är Petra den äldsta utav flickorna, vilket kan ha betydelse för 

hennes agerande och hennes roll i interaktionen. De andra flickorna var större delen tysta och 

lät Petra styra leken som det passade henne. Det kan vara svårt för barn som är tystlåtna att ta 

en större roll, på grund av att de oftast finner sig i att något annat barn med mer status 
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och/eller ålder bestämmer åt dem. I barns lek existerar förhandlingar om bland annat 

rollerfördelning, i vår sekvens kunde vi inte se att barnen förhandlade om sina roller utan 

barnen själva tog initiativet till vilken roll de ville spela.   

5.4 Sammanfattande resultat av analysen 

De tillträdesstrategier som framträdde i analysen utifrån vår frågeställning var  att 

förskolebarnen använde sig utav upprepade gånger i sina försök till tillträde var 

tillträdesstrategierna 1 (att tyst gå in i en interaktion), 2 (att kliva in och leka samma lek 

bredvid den pågående leken), 3 (att med röst eller kropp distrahera deltagarna i den 

pågående interaktionen), 4 (att gå runt den interaktion som pågår och iaktta på håll), och 6 

(fråga om lov att få vara med). De tillträdesstrategierna som vi kunde se användas vid några 

enstaka tillfällen av barnen var tillträdesstrategierna 7 (att fråga ett av barnen vad de gör), 8 

(genom att nämna en fröken och att alla får vara med), 9 (att ge ifrån sig en artefakt för att få 

vara med), och 10 (att gå in i interaktionen och säga hej till de deltagande barnen i leken). 

Våra resultat är snarlika varandra med några få skillnader, vilket kan tyda på att användandet 

av tillträdesstrategierna är liknande hos barn, oavsett vem/vilka som observeras. Vi vill 

poängtera att vårt syfte inte var att göra en jämförelse studie av Tellgrens resultat utan att vi 

ville påvisa barns användande av strategierna generellt.  

Utifrån vårt resultat kan vi inte fastställa att det är så stor skillnad på pojkar och flickors 

användande av tillträdesstrategier. På den förskola vi gjorde våra observationer var flickor och 

pojkar relativt jämnfördelade på avdelningarna och att tillträdesstrategierna användes varierat 

av de båda könen. Resultatet vi kommit fram till kan bero på flera olika faktorer som 

tillexempel hur dem samspelar med varandra och att barnen redan känner varandra i 

barngruppen Vi fundera över om att det kan ha med själva individen i sig att göra om barnet 

blir inkluderat eller exkluderat i en lek. Detta kan exempelvis bero på hur lång tid barnen 

vistas under dagen på förskolan, vilken status barnen har men även barnets ålder.  
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6.  Diskussion 

I det här kapitlet har vi valt att dela in diskussionen i två avsnitt som den ena berör vårt 

resultat och den andra berör vår metod. Vi utgår ifrån våra frågeställningar och den tidigare 

forskningen som gjorts diskutera vårt resultat av studien. 

 

6.1 Diskussion om resultatet 

Vi har kategoriserat våra tankegångar som sker i indelade avsnitt för att tydliggöra och 

återkoppla till vår uppsats frågeställningar om vilka tillträdesstrategier som barnen använder i 

förskolan när de vill komma in i lek och hur användandet av tillträdesstrategierna ser ut bland 

pojkar respektive flickor och vårt syfte om att undersöka förskolebarns användning av 

tillträdesstrategier i lek ur ett könsperspektiv. 

6.1.1 Förskolebarns användande av tillträdesstrategier 

Utifrån vårt resultat har vi bland annat sett barn använda sig utav frågor såsom – ” vad gör 

ni?” eller ”vad har du där?” för att vinna tillträde till en pågående lek. Vi vill även påvisa att 

barnen i vår studie oftast använde sig utav flera tillträdesstrategier och inte bara en som 

Corsaro (2003) också belyser i sin studie. Corsaro (2003) har utformat 15 tillträdesstrategier 

och som vi skulle vilja vidareutveckla med en tillträdesstrategi vi valt benämna som nummer 

7b (att gå in i en interaktion med en allmän fråga). Då vi kände att den är liknande 

tillträdesstrategi 7 som vi hellre skulle vilja beteckna som 7a eftersom de båda handlar om att 

ställa en fråga, men att det är olika typer av frågor som ställs. I 7a ställs frågan om vad som 

görs i leken medan i 7b ställs en allmän fråga exempelvis vad ett barn ska göra senare eller 

nästa dag. Vi har även lagt märke till en avsaknad av utträdesstrategier, då vi upprepande 

gånger uppmärksammat barns utträden på ett flertal olika sätt i våra fältanteckningar, 

kodningsscheman (se bilaga 2) och under de filmade videosekvenserna. Vi har dels sett tysta 

utträden, men även verbala utträden som när barnen säger att dem inte vill vara med längre 

innan dem/han/hon går därifrån. Detta är bara två exempel av utträdesstrategier som vi skulle 

vilja påvisa existerar. En möjlig lösning skulle kunna vara att en del av tillträdesstrategierna 

formuleras om så att de kan användas för att belysa olika utträdesstrategiers existens.  

Både tillträdesstrategier, uteslutning och utträdesstrategier är något som borde 

uppmärksammas mer inom förskolor överlag då barn använder sig av dessa i lek och samspel 

med varandra dagligen. Vi upplever att det går att utveckla tillträdes – och 

utträdesstrategierna och uteslutningarna, men då behövs det göras en etnografisk studie som 
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sträcker ut sig över en längre tidsperiod. Under vår studie har vi diskuterat om att 

tillträdesstrategier men även uteslutningar är något som barn ständigt använder sig utav, 

antingen medvetet eller omedvetet i alla interaktioner som innefattar lek. I tidigare forskning 

har det inte framkommit något konkret i användandet av strategier vid uteslutning, dock 

belyser Tellgren (2004) kort om att uteslutningar kan ske som knappt märkbara och osynliga 

strategier, men även som synliga strategier. Den tid vi var på förskolan och observerade fick 

vi se en interaktion som vi tolkar skulle kunna innefatta ”inom – och utom – grupper” vilket 

vi inte sett i någon av de andra interaktionerna. En tanke som slog oss var då om sådana 

grupper finns mellan barnen, antingen medvetet eller omedvetet eller om det bara händer 

någon gång ibland. Under våra observationer inträffade några uteslutningar som vi tolkat inte 

haft någon sammankoppling med könet på barnet utan “vem” som försökt närma sig och på 

vilket sätt.  

Vi valde att göra en jämförelse av vårt resultat och resultatet som Tellgren (2004) har kommit 

fram till i sin studie. Vi kan tyda att de tillträdesstrategierna som barn använder flest gånger är 

nummer 1 (att tyst gå in i en interaktion), 2 (att kliva in och leka samma lek bredvid den 

pågående leken), 3 (att med röst eller kropp distrahera deltagarna i den pågående 

interaktionen), 4 (att gå runt den interaktion som pågår och iaktta på håll), 6 (fråga om lov 

att få vara med), 7 (att fråga ett av barnen vad de gör) och 8 (genom att nämna en ”fröken” 

och att säga – ”alla får vara med”). De strategierna har både Tellgren och vi under vistelse 

på förskolan sett att barn använder sig utav. I Tellgrens resultat hade hon även sett 

tillträdesstrategi 12 (att få hjälp av någon utanför interaktionen/leken för att få tillträde) 

användas av barnen medan vi istället såg barnen använda tillträdesstrategierna 9 (att ge ifrån 

sig en artefakt för att få vara med) och 10 (att gå in i interaktionen och säga hej till de 

deltagande barnen).  

Utifrån vårt resultat om barns tillträdesstrategier har vi fått svar på vår ena frågeställning om 

vilka tillträdesstrategier som används av barnen i förskolan när de vill komma in i lek. Vi har 

också kunnat göra en jämförelse utav vårt resultat med Tellgrens (2004) resultat hon påvisar i 

sin studie. 

6.1.2 Lek och maktaspekter 

Förskolan som institution ska eftersträva att vara en könsintegrerad plats där barnen ska 

erbjudas att få lika möjligheter och samma villkor oavsett vilket kön som barnet har och med 

det poängtera att som vuxen inte förstärka de stereotypa könsroller som finns utan istället låta 

barnen leka mer könsöverskridande, vilket även Eidevald (2011) belyser i sin studie. Dock har 
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det framkommit i tidigare forskning att raka motsatsen identifierats i arbetet med att 

könsintegrera verksamheten.  

Inom förskolan finns, som Eidevald (2011) och Knutsdotter Olofsson (2003) belyser, inte 

något förutbestämt innehåll när det kommer till barns fria lek eftersom denna sker genom 

barnens eget initiativ och deras intresse för stunden som även Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) beskriver i sin studie. Barn söker också kunskap från de vuxnas värld, 

vilket Williams (2006) beskriver i sin studie och detta kunde vi tolka att barn i en del 

observationer visade, exempelvis i interaktionerna där barnen lekte ”dinosaurie – loppis” och 

”bebis” leken. Didaktiska konsekvenser av detta kan vara att tänka på som förskollärare att 

inte alltid försöka vara med och vägleda eller styra barnen i deras lek då leken är barnens 

egen. En annan aspekt kan vara att acceptera att barnen befinner sig inom lekens värld och 

som vuxen att anta att barnen är oense eller beter sig på ett visst sätt på grund av att det kan 

vara en del utav lekens utformning. Barn rår om sina interaktioner och skapar tillsammans 

med andra barn lekens innehåll, vilket vi även uppmärksammade under flera av våra 

observationer, som Smidt (2010) och Löfdahl (2004) även förklarar i sina studier. Inom barns 

lek värnar de om leken men där kan också finnas maktaspekter beskriver Øksnes (2011) som 

vi tydligt kunde se i interaktionen när några flickor lekte ”bebis”, att det var en äldre flicka 

som hade högst status och styrde de andra flickorna. Vi har kunnat se under pojkar och 

flickors lek att dem använder sitt språk och lekprat på lite olika sätt, precis som Karlsson 

(2008) påvisar i sin studie och att detta kan tolkas ha en koppling till vilken könstillhörighet 

barnen har. 

6.1.3 Könstillhörighet och könsmönster 

I vår studie har vi inte kunnat se några specifika könsmönster utan istället har vi observerat att 

det förekommer varierande könsmönster bland barnen på förskolan. Kön är något som 

pedagoger och barn tillsammans arbetar med, och som Ärlemalm – Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) betonar i sin studie. Under vår vistelse på förskolan kunde vi inte se något 

pågående arbete med kön och könsmönster på grund av att vi valt att enbart observera barnen 

och att pedagogerna då försökte hålla sig utanför barnens interaktionsutrymme. Detta för att 

ge oss möjligheten att studera barnens lek och hur dem är mot varandra i pedagogernas 

frånvaro. Utifrån det blev det möjligt för oss att se till helheten av barnens interaktioner med 

varandra oberoende av vilken könstillhörighet barnen i fråga hade. Under barnens lektillfällen 

noterade vi att flickor ibland valde att leka endast med flickor och att pojkar ibland valde att 

leka endast med pojkar, men att vi även såg lekar som utgjordes av både pojkar och flickor 

http://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AMaria%20%C3%98ksnes
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som våra observationer ovan visar. Utifrån detta kan vi se en olikhet med det som Frödén 

(2012) och Odelfors (1998) beskriver om att det skulle finnas någon skillnad mellan i hur 

stora grupper flickor respektive pojkar leker, att pojkar då skulle leka i större grupper är 

flickor. Detta har vi inte observerat i interaktionerna utan att de leker varierat, i en interaktion 

kan vi se raka motsatsen när det är sex stycken flickor som leker en ”bebis” lek. I barnens lek-

interaktioner pågår förhandlingar om både innehåll och roller som vi kunde se i några av våra 

observationer vilket även Hellman (2010) belyser i sin studie. Inom leken har vi även sett att 

barnen använder olika egenskaper oavsett vilket kön barnen har. Det har visat att pojkar inte 

enbart har ett ”typisk” maskulinitetsperspektiv utan kan ha ett mer feminint perspektiv och 

tvärtom vad gäller flickor vilket vi kan se som en skillnad jämtemot Hellmans studie.  

Enligt Lenz Taguchi (2014) och Eidevald (2009) skulle vi uttrycka oss i vårt användande av 

vår teoretiska utgångspunkt (poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv), att vi sett manliga 

respektive kvinnliga egenskaper användas av båda könen bland barnen på ett spontant sätt. Vi 

har haft i åtanke att inte bedöma barnens agerande på grund av vilket kön de haft som även 

Eidevald (2009) poängterar är en aspekt att tänka på vid användandet utav teorin för att inte 

dra förhastade slutsatser. Utan istället har vi tolkat och reflekterat över om det varit en pojke 

eller flicka som försökta få tillträde till en lek och den största fokuseringen har varit på 

vilken/vilka tillträdesstrategier barnet använde sig utav. Att utmana och ifrågasätta den 

dominerande föreställningen om manligt och kvinnligt, att överskrida dessa föreställningar 

belyser Lenz Taguchi (2014) i sin studie som vi sett under våra observationer, exempelvis i 

leken “dinosaurie - loppis”. Att inte ha sin grund från förutfattade meningar och dominerande 

föreställningar om hur man ska vara som förställts utav samhället är något man bör tänka på i 

studier som berör barn och även vuxna. 

Under våra observationer kunde vi se att barnen använde sig utav leksignaler och att barnen 

kunde skilja på lek och verklighet. I leken använder sig barn ibland av händelser som skett i 

verkligheten som exempelvis dinosaurieloppis – leken och bebis – leken som Knutsdotter 

Olofsson (2003) betonar i sin studie. I vår studie har vi tolkat barnens interaktioner med 

varandra som att det oftast inte spelar någon roll för barnen om de leker med barn av samma 

kön eller med barn av motsatt kön. Genom detta resultat har vi även observerat om flickor och 

pojkar använder sig utav samma tillträdesstrategier eller om de använder olika beroende på 

om barnet är en flicka eller pojke, vill vi påvisa utifrån vårt syfte och vår andra frågeställning 

att det inte är någon skillnad mellan flickor och pojkars användande av tillträdesstrategier i 

vår studie. 
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6.2  Diskussion om vår metod 

Här diskuterar vi valet av vår metod, metodansats och vår tid ute på fältet då vi samlade in 

data. 

Metodansatsen mikro-etnografisk fallstudie (observationsstudie) som vi använt oss av kände 

vi var den ansats som var lämplig att använda eftersom vi ville undersöka barnens 

interaktioner, i och med det även att göra observationer eftersom det var det enda rimliga 

sättet för oss att både få möjligheten att se och höra hur barn agerar i leken. Skulle vi inte 

gjort observationer hade det inte varit lika lätt att undersöka vårt ämne/tema. För det första 

skulle vi inte bli säkra på om barnen förstod våra frågor om vi gjort intervjuer, men också att 

barnen själva kanske inte tänker på hur de agerar i lek -interaktioner så de kan berätta. Hade 

vi istället gjort enkäter skulle det förmodligen inte heller gett ett rättvist resultat då alla barnen 

eventuellt inte lärt sig att läsa och skriva själva ännu och att besvara frågorna enskilt hade 

försvårats. Skulle vi haft mer tid till vår studie hade vi velat observera även de mindre barnen 

för att se om det skiljer sig något mellan olika åldrar eller inte och vidareutveckla vår studie.  

När vi var ute på fältet sista observationstillfället använde vi oss utav videokameran som 

verktyg och då upplevde vi att det blev svårt att hitta en plats som inte påverkade barnens 

pågående interaktion med varandra på ett eller annat sätt. Med det vill vi påvisa att planering 

och genomförande tar mer tid än vad man kan tro. Det gäller att beakta sin roll som 

observatör för även om man innerst inne upplever att det strider mot ens egna principer så får 

man se det som en erfarenhet att bepröva och inte personligt. Styrkorna med denna 

undersökning är att vi fick respons tidigt att få vara på förskolan och att vi fått ett användbart 

material till våra analyser. En tänkbar svaghet var väl att vi inte hade möjlighet att vinna 

barnens tillträde då tiden var knapp och att vi inte kunde använda kameran alla gångerna. 

Att endast agera som icke – deltagande observatörer var något som väckte blandade känslor 

hos oss båda. När till exempel barnen uteslöt varandra eller som när konflikter uppstod mellan 

barnen så kunde vi inte ingripa eller avslöja vad som hänt för personalen eftersom risken att 

tappa barnens godkännande till att sitta en bit ifrån och iaktta dem eventuellt skulle gå 

förlorad.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka förskolebarns användning av tillträdesstrategier i 

leken ur ett könsperspektiv inför vår roll som yrkesverksamma förskollärare. Vi anser att 

genomförande av observationer likt de vi genomfört i denna studie kan ha relevans för 

förskolläraryrket, då pedagoger involverade i ett arbetslag kan turas om att genomföra 

observationer någon gång då och då. Det är möjligt att observera både långa och korta 
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sekvenser beroende på vilkens tidsram förskolans verksamhet kan avvara för ämnet. Grunden 

till att vi anser att det har betydelse för framtida yrkesutövning är för att kvalitén och en 

ytligare förståelse hos en förskollärare kan vidgas och stärkas genom icke-deltagande 

observationer. Just för att som förskollärare se barnens användning av tillträdesstrategier och 

uteslutning i olika leksituationer, för att få en bredare förståelse för hur barn tänker och 

agerar. Detta för att leken är en stor del av barns vardag, både inom förskolans verksamhet 

men även utanför förskolans miljö. Tillträdesstrategier är inte ett omtalat ämne och det kan då 

uppstå en problematik med att intressera och genomföra den typen av undersökning ute på 

arbetsplatserna. Däremot hoppas vi att om ämnet synliggörs i större utsträckning kommer bli 

mer användbart i framtiden med flera olika teoretiska utgångspunkter eftersom barn dagligen 

använder sig av tillträdesstrategierna. Vi använde oss utav en poststrukturalistiskt feministiskt 

utgångspunkt för att undersöka pojkar respektive flickors användande utav 

tillträdesstrategierna, vilket vi ansåg var mest lämpad för vår studie. Ur ett könsperspektiv 

med en mikro- etnografi som metodansats har vi i den tidigare forskningen, som vi presenterat 

i denna studie, inte funnit att någon annan forskning haft den ingången. Andra studier har 

exempelvis använt ett sociokulturellt perspektiv när forskaren studerat barn eller att forskning 

har gjorts med ett könsperspektiv men då ser till hur pedagoger bemöter barn utifrån kön. 

Eftersom vår studie är en mikro – etnografisk studie har vi haft begränsat med tid till att gå ut 

på fältet. Under våra observationer har vi tolkat barnens handlingar, deras interaktioner och tal 

i syfte att belysa barns lek och att leken innehåller tillträden, uteslutningar och makt aspekter. 

Vi berättade för barnen att vi var där för att se vad, hur och med vilka barnen leker. Vi valde 

att inte närma oss eller lära känna barnen mer personligt så vi kunde analysera det material vi 

fått ihop utan att bli påverkade av deltagarna. Vi nämnde inte för barnen att vi även ville 

undersöka om barnens könstillhörighet spelar roll i frågan om tillträde och roller i leken. Då 

det på så sätt skulle kunna ändra deras normala beteende och vår studie skulle då inte bli 

tillförlitlig.   

Inom denna studie har vi strävat efter en hög reliabilitet genom att vi som utfört studien 

gemensamt har kommit överens om hur vi tolkat det vi hört och sett under våra observationer 

på ett trovärdigt och noggrant sätt. Om vi återkopplar vår studie till den tidigare forskningen 

om tillträdesstrategier så har det framkommit liknande resultat av barns användning utav 

dessa i andras forskning. Trots att den tidigare forskningen vi använt oss av är gjord för mer 

än tio år sedan blev vårt resultat liknande och då kan det antas att studien blir generaliserbar. I 

fall en likartad studie skulle genomföras ytterligare utav personer och den empirin som samlas 
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in av dem skulle få liknande resultat så kan den anses bli generaliserbar på grund av att 

liknande resultat upprepar sig. Vi har hypotes om att det går att göra liknande undersökningar 

med andra barngrupper på andra förskolor oavsett ålder på barnet, det vill säga alla barn som 

går på förskolan vare sig dem är ett år eller fem år kan observeras i relation till vårt ämne. 

Däremot väcktes tankar om den teoretiska utgångspunkt som väljs ut av individen kan ha 

betydelse för om resultaten motförmodan skulle särskilja sig och bli annorlunda eller om det 

skulle vara andra faktorer som kan inverka på resultatet.  

 

 

7. Sammanfattande slutsats 

Vår sammanfattande slutsats av detta examensarbete blir att användande av tillträdesstrategi 

nr 1 (att tyst gå in i en interaktion), 2 (att kliva in och leka samma lek bredvid den pågående 

leken), 3 (att med röst eller kropp distrahera deltagarna i den pågående interaktionen), 4 (att 

gå runt den interaktion som pågår och iaktta på håll), 6 (fråga om lov att få vara med), 7 (att 

fråga ett av barnen vad de gör) och 8 (genom att nämna en ”fröken” och säga att – ”alla får 

vara med”) är de som används mest av barnen och då oberoende av vilken könstillhörighet de 

har. Inför vidare studier om tillträdesstrategier kan det bli möjligt att viderutveckla och inte 

enbart se till tillträdesstrategier utan även uteslutning och utträdesstrategier. Vi hade önskat att 

detta självständiga arbete varat under en längre tidsperiod för att kunna gå djupare in på 

ämnet, för att sedan vidareutveckla uteslutning och skapa en benämning för utträdesstrategier.  

 Vi har också kommit fram till när det gäller om könet på barnen har någon betydelse för hur 

tillträdesstrategierna används för att komma in i lek, så kan vi säga att barnens kön inte har 

haft någon betydelse i den här undersökningen. Vårt resultat visar att det istället handlar mer 

om -vem det är som individ som vill få tillträde till leken. Utifrån det kan vi tolka det som att 

barnen här inte la någon stor vikt vid om det var ”rätt” kön på barnen som ville vara med i 

lekarna.  
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Bilaga 1 
 

Hej föräldrar, 

Vi heter Kerstin Fröjd och Therese Varga som studerar till förskollärare vid Örebro 

Universitet. Vi ska skriva vårt examenarbete under våren och ämnet vi valt att inrikta oss på 

är lekens betydelse för pojkar och flickor. För att samla in material till arbetet önskar vi att 

göra observationer och att använda ljud- och videoinspelning och till detta behöver vi ert 

tillstånd/godkännande. Materialet som samlas in kommer enbart att användas till utformandet 

av uppsatsen och kommer sedan att raderas, alla som medverkar kommer avidentifieras och 

vara anonyma. Har ni några frågor når du oss på *********@studentmail.oru.se och 

*********@studentmail.oru.se.  

  

Jag har tagit del av informationen och godkänner att _______________________________ 

får delta under observationerna. Mitt namn är _____________________________________ 

Ort/datum____________________.   

 

 

Lappen önskas vara återlämnad till förskolan, senast torsdagen den 16 april. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Fröjd och Therese Varga 

 

 

 

 

mailto:*********@studentmail.oru.se
mailto:*********@studentmail.oru.se


38 
 

Bilaga 2 - Kodningsschema 

Lek Kön Strategi Anteckningar 

    

    

    

    

    

    

1. Att tyst gå in i en interaktion. 

2. Att kliva in och leka samma lek bredvid den 

pågående leken. 

3. . Att med röst eller kropp distrahera deltagarna i 

den pågående interaktionen. 

4. Att gå runt den interaktion som pågår och iaktta 

på håll. 

5. Att gå in och säga att artefakten eller platsen är 

”min”. 

6. Fråga om lov att få vara med. 

7. Att fråga ett av barnen vad dem gör.  

8. Genom att nämna en ”fröken” och säga att – ”alla 

får vara med”. 

9. Att ge ifrån sig en artefakt för att få vara med. 

10. Att gå in i leken/interaktionen och säga hej till 

de deltagande barnen. 

11. Att hänvisa till att ”vi är vänner” för att få vara 

med. 

12. Att få hjälp av någon utanför 

interaktionen/leken för att få tillträde. 

13. Att bli tillfrågad utav barn i den pågående 

interaktionen om denne vill vara med.  

14. Att gå in i leken och föreslå en annan lek till ett 

eller flera barn. 

15. Att hänvisa till personliga egenskaper vid 

inträde i en interaktion.
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Bilaga 3 
Sökmatris 

1. Databas 
 

2. Sökord 
 

 
3. Sökstrategier: 

Kombination av ämnesord, sökord, 
fritext eller särskilt fält, 

avgränsningar(limits) t ex årtal, språk, 
ålder. 

 

4. Antal 
träffar 

5. Slutligt urval: 
Ange författare samt 

årtal för avhandling(ar) 
du valt utifrån denna 

sökning 

     

 
Summon 
 
 
 
 
 
 
Summon 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genus 
Lek 
Förskola 
 
 
 
 
Barn 
Genus 
Förskola 
 
 
 
 
 
 

 
Sökning på sökord 
Avgränsning: full text 
 
 
 
 
 
Sökning på sökord 
Avgränsning: peer reviewed 
 
 
 
 
 
 

 

 
45 
7 
 
 
 
 
 

64 
9 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Eidevald 2009 
Hellman 2010 
 
 
 
 
 
Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling Samuelsson 
2009, Volym 14 (2) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


