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Sammanfattning  

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur barn inkluderar varandra i lek i 

förskolan och vilka strategier de använder sig av. Ett delsyfte i vår undersökning har varit att 

undersöka om barns olika kommunikationsförmågor kan göra skillnad i om man som barn blir 

inkluderad i lek eller inte. 

Undersökningen bygger på en kvalitativ studie och vi har använt oss av deltagande 

observation som metod. Den är inspirerad av en etnografisk metodansats, där barns olika 

strategier för delaktighet i lek har undersökts. Vi har genomfört videoobservationer på två 

stycken förskolor i en medelstor kommun, där vi fokuserat på barn i åldrarna 3-5 år. 

Resultatet visar att barn använder sig av olika strategier för delaktighet i lek, och resultatet 

indikerar även att barns språkliga förmågor kan ha en betydelse i om man får tillträde till lek 

eller inte.  

Undersökningen beskriver hur barn på förskolan ofta får kämpa för delaktighet i lek genom 

att använda sig av olika strategier. Vi ser det därför som viktigt att pedagoger i förskolan har 

kompetens kring barns strategier för lek för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att utveckla 

eller byta strategi när barn hamnar i situationer där de har svårt att bli delaktiga i 

lekgemenskapen.  

Nyckelord: Förskola, delaktighet, kommunikativa strategier, sociokulturella, du o jag, 

erbjuda/ta 
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1 Inledning 

Vi är sedan ca tre år tillbaka verksamma pedagoger på två olika förskolor i en medelstor 

kommun. Tidigt i vår utbildning på lärarprogrammet började vi intressera oss för barns lek 

och dess betydelse för deras lärande samt för deras sociala utveckling. Barns språk och dess 

betydelse för leken ser vi som intressant och det är något som vi i vår undersökning vill skapa 

oss en större förståelse kring. Vi vill genom vår undersökning få en inblick i barns lekvärldar, 

hur barn inkluderar varandra i lek och vilka strategier barn använder sig av för att ta sig in i 

leken. Vi vill också undersöka på vilka sätt barnen använder det talade språket för att bli 

delaktiga i lek.  

Vi upplever att ett vanligt uttryck i förskolan är att ”alla får vara med att leka”. Vi har märkt 

att detta uttryck många gånger inte gör så att barnen får vara med i leken. Istället avbryts ofta 

leken, för att senare kanske flyttas och fortsätta någon annanstans. Därför ser vi det som 

viktigt och intressant för vår yrkesroll att undersöka hur barn inkluderar varandra i lek på 

förskolan.  

Pia Williams (2006) beskriver att det under många år har forskats kring hur det enskilda 

barnet fungerar i grupp. Samspelet mellan barn har inte varit i fokus för forskningen. Det är 

under det senaste decenniet som intresset för barns samspel i lek vuxit. Johansson och 

Pramling Samuelsson (1995) refererar till Frones som är en norsk forskare och sociolog, han 

poängterar att i barns värld, främst i leken sker ständiga förhandlingar och omförhandlingar. 

Samspelet barn har med varandra är komplext. Eftersom barn samspelar med varandra på mer 

likvärdiga villkor än när de samspelar med vuxna, samtidigt som sammanhangen ofta 

förändras och deltagare byts ut, förekommer inte ett absolut rätt eller fel i barns lekvärldar. 

Därför måste regler ständigt definieras och omdefinieras. Det gör leken till en arena för barn 

att lära och utveckla kommunikativ kompetens. Enligt Frones är denna kompetens 

grundläggande för barns lärande och skapande förmåga.  

Under drygt ett års tid har Fanny Jonsdottir (2012) studerat socialt samspel och 

kamratrelationer mellan barn i åldrarna ett till tre år. Hon beskriver i sin artikel vikten av 

barns kamratrelationer. Resultatet av hennes studie Barns kamratrelationer i förskolan visar 

att flertalet barn i undersökningen känner tillhörighet och samhörighet med sina kamrater och 

att tre fjärdedelar av barnen ingår i ömsesidiga vänskapsrelationer, samtidigt som omkring 

elva procent av barnen inte väljs av någon vän. Därför menar Jonsdottir (2012) att förskolan 
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har ett stort ansvar att skapa en miljö för alla barns inkludering och aktiva deltagande i 

gruppen. Jonsdottirs studie visar att förskolebarn skapar vänskapsband med jämngamla 

kamrater redan från tidig ålder. I samspel och relationer med kamrater får barn nya kunskaper 

och färdigheter och utvecklar en känsla av samhörighet och tillhörighet i gruppen. Jonsdottir 

refererar till socialpsykologerna Asher och Renshaw som har studerat barn utan vänner och de 

menar att brist på kamrater och vänner kan ha negativa konsekvenser för barns utveckling och 

välbefinnande. Av det skälet är ett målmedvetet arbete med att stödja barns kamrat- och 

vänskapsrelationer en viktig del i förskolans pedagogiska arbete. Förskolans pedagogiska 

uppdrag fokuseras allt mer på det enskilda barnets språkutveckling, tekniska kunnande och 

matematiska förståelse menar Jonsdottir (2012) och att det finns en tendens att barns sociala 

samspel kommer i skymundan. Barns kamratrelationer lämnas ofta till barnen själva, till 

exempel under utomhus- eller inomhus aktiviteter i den fria leken. Förskolans pedagogiska 

uppdrag är enligt Jonsdottir på väg att ändras, det finns idag ett större fokus på individen än 

på gruppen.  

Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 säger att: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 

och barngruppen (Lpfö 98/10, s 6). 

I läroplanen för förskola Lpfö 98/10 kan man även läsa följande:  

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika 

språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet (Lpfö 98/10, s 

8). 

Citaten från läroplanerna ovan uttrycker båda vuxnas viktiga roll i barnens vardag på 

förskolan. Det första läroplanscitatet betonar vikten av att vuxna engagerar sig i barns samspel 

i förskolan, samspelet kan som vi tolkar det vara leken. Det andra läroplanscitatet betonar 

språkets betydelse för lärande. Jonsdottir (2012) menar att barns kunskaper och färdigheter 

har fått en mer central roll i förskolan. Vi funderar på vad denna styrning kan ha för 

konsekvenser för barns lek och samspel då ett individ- och kunskapsperspektiv fått större 

utrymme i förskolan än tidigare. Genom att observera barns lek, vilka inträdesstrategier barn 

använder sig av och hur barn använder sitt språk i leken vill vi ge en bild av hur barn gör för 

att få vara delaktiga i och bilda kamratrelationer. Om vi som pedagoger i förskolan får en 
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större förståelse för hur barn skapar kamratrelationer och hur de får tillträde till lekar så kan vi 

kanske hjälpa de barn som har svårt att bilda och skapa kamratrelationer. Genom att få syn på 

barns olika strategier för tillträde till lek kan vi bli mer medvetna om hur de olika strategierna 

används och hur de fungerar för inkludering i lek. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att få kunskap om barns lekvärldar för att försöka förstå 

vilka regler som eventuellt förekommer för inkludering, på barnens egna villkor. För att 

uppnå detta syfte vill vi undersöka hur barn inkluderar varandra i lek och vilka strategier de 

använder sig av för att bli inkluderade i lek. Ett delsyfte är också att undersöka om barns olika 

kommunikationsförmågor kan göra skillnad i om man som barn får vara med i leken eller 

inte. 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågor: 

 Vilka kommunikativa strategier använder sig barn av för delaktighet i lek? 

1.3 Disposition 

Arbetet är indelat i fem övergripande kapitel. Första kapitlet inleds med introduktion av 

problemområdet, syfte och frågeställningar. I andra kapitlet redogör vi för den tidigare 

forskning som gjorts inom vårt problemområde samt vilka begrepp som uppsatsen grundats 

på. Vidare i kapitel tre förklaras metodval, urval, genomförande, etiska överväganden och hur 

vi valt att analysera det empiriska materialet och vårt förhållningsätt som forskare. I kapitel 

fyra redogör vi för vårt resultat som är indelat i två olika teman. Sista kapitlet avslutas med 

metoddiskussion där vi diskuterar vårt metodval och resultat diskussion där vi kopplar vårt 

resultat till tidigare forskning och styrdokument. Vi redogör våra didaktiska implikationer och 

kapitlet avslutas med sammanfattande kommentarer.   
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2 Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning kring lek som är av relevans för vår studie. Vi 

har sökt fram vår forskning i universitetsbibliotekets databas, vi har även sökt information via 

google. Vi använde sökorden: förskola, strategier, tillträde, lek, kamratkulturer, delaktighet, 

språk och lek. 

2.1 Att vara delaktig i två kulturer, vuxenkultur och barnkultur 

William Corsaro (2003) beskriver att vuxna lägger alldeles för stort fokus på att förbereda 

barnen inför vuxenvärlden och glömmer då bort att se barndomen som viktig. När vuxna 

lägger mer fokus på framtiden genom att ständigt skapa lärande ögonblick begränsas barnens 

liv och viktiga stunder av deras barndom försvinner, menar han.  

I Corsaros (2003) studie kring barns lek undersöks hur barn i den tidiga åldern konstruerar 

sina liv och kamratkulturer. Genom att själv ta sig in i barns kamratkulturer vill han skapa en 

förståelse för hur barn konstruerar sin egen barndom. Under sin tid ute på fältet upptäckte han 

att barn har en önskan om att ha kontroll över sina liv och att dela med sig av känslan av 

kontroll till sina kamrater. I sin studie såg han även att barn använder sig av olika strategier 

för inkludering och exkludering i lek. Corsaro (2003) beskriver att barn är sociala och vill 

dela sin värld med andra barn, men han uttrycker också att barn varierar sina sätt att skydda 

interaktionsutrymmena, formar och behåller sina kamratrelationer och hur de reder ut 

konflikter. Han menar att barnens olika sätt att agera beror på deras tidigare erfarenheter från 

de vuxna i barnens liv. Barn skapar sina egna unika barnkulturer genom att samla information 

från vuxenvälden. Att barn samlar information från vuxenvärlden innebär att barn är delaktiga 

i två olika kulturer, vuxenkulturen och barnkulturen som för barn ständigt sammanvävs. Barn 

vet att vuxna innehar mer makt och Corsaro uttrycker att det är svårt att få tillträde till barns 

värld. Barn förväntar sig att vuxna är på ett visst sätt och det gör det svårt att smälta in, 

oavsett hur mycket vuxna försöker, så är en vuxen alltid en vuxen i barns ögon. Corsaro 

upptäckte tidigt i sin studie att barnens värld var mer komplex än han först trott. Stor social 

förmåga och ett bra samspel med kamrater har stor inverkan på deras individuella utveckling.  

2.2 Tillträdesstrategier 
 Britt Tellgren (2004) redogör i sin studie för de strategier som Corsaro identifierade 1979. 

Tellgren förklarar dessa först utifrån Corsaros engelska uttryck och sedan gör hon sin egen 

översättning och förklarar strategierna utifrån hur hon tolkat dem. Strategierna följer den 

ordning som Corsaro uppfattade som den mest använda i fallande skala.  
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1. Non-verbal entry – Icke – verbal entré – att träda in i ett 

område nära de händelser eller episoder som pågår utan att 

säga något. Att själv placera sig inom området utan att säga 

något. 

2. Producing variant of ongoing behavior - Att producera en 

variant av pågående handling: att träda in i ett område där 

episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) skapa något som 

liknar det beteende eller handling som pågår.  

3. Disruptive entry – Avbrytande störande entré: att träda in i ett 

område där episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) 

fysiskt avbryta eller störa en pågående aktivitetet.   

4. Encirclement – Omringande av område: att fysiskt omringa 

eller cirkla kring ett område där episoder pågår utan verbal 

markering.  

5. Making claim on area or object – Att verbalt göra anspråk 

på området eller något föremål: att träda in i området där 

episoder pågår och verbalt gör anspråk på området eller ett 

objekt.  

6. Request för access – Fråga om tillträde: att träda in i området 

där episoder pågår och verbalt fråga om lov att vara med. 

7. Questioning participants – Att fråga en deltagare: att träda in 

i området där episoder pågår och fråga någon annan deltagare 

om pågående aktivitet.  

8. Reference to adult authority – Att referera till vuxnas 

auktoritet: att träda in ett område där episoder pågår och 

producera verbal referens till vuxnas auktoritet.    

9. Offering of object – Att erbjuda en sak: att träda in i området 

där episoder pågår och (verbalt eller icke) ge bort ett objekt (en 

leksak eller present) till någon eller några av deltagarna. 

10. Greeting – Hälsning: att träda in i området där episoder pågår 

och verbalt hälsa på en eller fler deltagare. 

11. Reference to affiliation – Refererar till vänskap eller 

medlemskap: att träda in i området där episoder pågår och 
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referera verbalt till medlemskap eller vänskap med en eller fler 

deltagare. 

12. Aid from non participant – Hjälp från en ickedeltagare: 

verbalt fråga om stöd eller hjälp att erhålla tillträde från 

ickedeltagare till området där episoder pågår. 

13. Accepting invitation – Accepterar inbjudan: att träda inom 

området där episoder pågår för att acceptera en inbjudan från 

en eller flera av deltagarna.  

14. Suggest other activity – Föreslår andra aktiviteter: att träda 

inom i området där episoder pågår och fråga en eller fler 

deltagare om att vara med i någon annan aktivitet.  

15. Reference to individual characteristics – Att referera till 

induviduella kännetecken: att träda in i området där episoder 

pågår och producera verbal referens till induviduella 

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

 

2.3 Kamrater – viktigt för barns utveckling 

Pia Williams (2006)  har genom videoobservationer studerat hur barn i förskola och skola lär 

av andra barn. Williams menar att forskare redan vet att barn lär av varandra i olika 

situationer och sammanhang. Det är naturligt att barn vill vara tillsammans och genom olika 

erfarenheter och upplevelser skapar de tillsammans en kollektiv bas. Det som vi vuxna inte 

uppfattar som viktiga lärdomar är kanske väsentliga kunskaper för barnen, därför betonar 

Williams vikten av att barn har kamrater för deras fortsatta utveckling och lärande. 

Williams (2006) uttrycker att lek, fantasi och känsla är grunden för att barn ska lära sig empati 

som i sin tur leder till delaktighet. Kommunikation och ömsesidighet skapas genom lek med 

andra barn och det är här som barn lär sig dela sin värld och känna empati för andra, barnen 

skapar sociala relationer till de andra barnen. Williams anser att barn lär genom att imitera 

andra barn och på så vis lär de sig sociala koder som senare kan användas för att få vara 

delaktig.  

2.4 Begreppet kamratkultur 
Annika Löfdahl (2007) beskriver att kamratkulturer skapas när barn vistas tillsammans under 

längre perioder. Kamratkulturer kan se olika ut och de skapas av barnen på platser där de 
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vistas tillsammans under längre perioder som på t.ex. förskolan. Begreppet kamratkultur är ett 

sätt att försöka förstå och beskriva vad som händer i relationen där barn möts. Barn i 

förskolan är delaktiga i en kamratkultur och har kunskaper om allas olika status, vem som får 

vara med, vem som bestämmer i leken, osv. Interaktion och barns dynamik är det som står i 

fokus för att få syn på hur barns kamratkulturer ser ut. För att kunna förhandla och förmedla 

vad man vill till de andra barnen ser Löfdahl språket som ett viktigt verktyg. För att barn ska 

känna en trygghet krävs också rutiner, det ger möjligheter för barnen att hitta nya vägar och 

göra nya tolkningar. Inom den kultur som barnen skapar testar de olika roller, det som är 

förbjudet eller olika känslor som till exempel att vara arg. Genom möten med både barn och 

vuxna skapas det sociala och därför är det viktigt att förskolan främjar varje barns utveckling. 

Barn skapar även sina egna regler och normer för hur deras sociala samvaro ser ut. Löfdahl 

har i sin tidigare forskning sett att barn bildar kunskap om barns status och barns relationer i 

gruppen genom att förankra vissa kunskaper så som att förhandla, visa att man är ledig för lek 

och lära sig vilka regler som förekommer i olika rum. Genom kunskapen barnen får kan de bli 

delaktiga i den rådande kamratkulturen. 

2.5 Kommunikationens och samspelets betydelse för delaktighet  
För barn är det enligt Pia Williams (2006) viktigt att lära sig och ta till sig de kunskaper som 

krävs för att få vara delaktig i den kamratkulturen som finns. Williams ser att genom 

kommunikation och samspel med varandra får barn kunskaper i hur de får tillträde till lekar, 

hur de tar sig in i pågående lekar och hur de blir accepterade av kamraterna. Utifrån de rutiner 

och aktiviteter som förskolan erbjuder skapar barn sina egna kamratkulturer. Att ta till sig de 

kunskaper som är betydelsefulla för att få vara delaktig bland kamraterna behöver inte betyda 

att barn måste språka eller göra något tillsammans med andra barn, delaktighet kan visa sig i 

andra former.  Genom att iaktta, lyssna och imitera de andra barnen skapas samlärande 

situationer. Hur miljön för kommunikation och samspel ser ut i förskolan kan vara betydande 

för om barn blir inkluderade eller uteslutna ur lek. För att alla barn på ett naturligt sätt ska 

kunna känna sig delaktiga, samarbeta och kommunicera behövs pedagogerna, de kan försöka 

utforma en miljö som gynnar alla barn i deras lärande.  

2.6 Barns strategier för tillträde och uteslutning i lek 

Tellgren (2004) har studerat vad som händer när barn i förskolan interagerar med varandra i 

olika leksituationer där vuxna inte är involverade. Syftet med projektet var att förstå hur 

barnen på förskolan skapade relationer och hur de försvarade och skyddade sina 

interaktionsutrymmen. Hon har studerat och analyserat vilka tillträdesstrategier barn använder 
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och skapar men även hur barn utesluter varandra i lek och vardagliga samtal. Genom att 

använda sig av en etnografiskt inspirerad metod i kombination med samtalsanalys har 

Tellgren analyserat daglig interaktion mellan barn i åldern 3-5 år på en förskola. Hon 

undersöker hur barn skapar, upprätthåller och avbryter sina relationer och gemenskaper med 

varandra. Tellgren har fokuserat på barnen när de interagerar med varandra i sina 

kamratgrupper.  

Tellgrens (2004) studie visade att barnen på den studerade förskolan använde mycket av sin 

tid till att etablera kamratrelationer och att försöka ingå i redan etablerade kamratrelationer. 

Vidare framkommer att de använder sig av många olika strategier för att få tillträde i leken. 

Resultatet visar även att få tillträde till en lek är svårt i förskolan eftersom yngre barn tenderar 

att skydda delade utrymmen och pågående lekar från barn utanför deras lekutrymme. 

Tellgrens studie visar tydligt att barnen utförde ett tidskrävande, kreativt, tålmodigt och 

ihärdigt arbete för att skapa kamratrelationer och bygga upp ett gemensamt 

interaktionsutrymme. Genom att barn lär sig försvara sitt interaktionsutrymme upptäcker de 

att de kan klara av sina egna förhandlingar. I dessa deltagarförhandlingar med kamraterna får 

barnen frågan om vem som är med i leken, vem som inte är med, vem som är en av dem och 

vem som inte är det. I förhandlingarna som barn medverkar i etablerar de sociala identiteter i 

samstämmighet med sina kamrater. De yngre barnen i Tellgrens studie, 3-5 år, hade ännu inte 

etablerat kamratallianser i så hög grad som exempelvis äldre barn i skolan gjort. För 

förskolebarn krävs det att finna en lekkamrat varje dag. För barnen så innebär detta ett gediget 

arbete, som börjar på morgonen när de kommer, efter vilan och ibland efter andra 

gemensamma aktiviteter t.ex. måltider och samlingar. De äldre barnen i studien, de som var 

mellan 4 och 5 år, visade dock ofta att de behöll eller byggde vidare på sina relationer även 

efter vilan och ibland efter andra gemensamma aktiviteter. Men de fortsatte sällan med 

samma lektema som innan, då det ofta skedde en undanplockning av redskapen mellan leken 

och vilan samt vid gemensamma aktiviteter. Tellgrens analyser visar att barnen har en 

startperiod efter gemensamma aktiviteter. Startperioderna kan ses som en ”rit” där barnen 

etablerar kontakt med varandra, innan ett gemensamt interaktionsutrymme skapas. I samband 

med dessa startperioder samlades en del av barnen vid någon samlingsplats. De barn som inte 

hade någon stadig kompis samlades ofta där för att inleda en interaktion. 
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2.7 Tillträdesstrategier som ledde till flest tillträden 
Barnens tillträde till lekar möts ofta av motstånd från andra barn som försöker skydda och 

behålla sina interaktionsutrymmen (Tellgren 2004). Barn konstruerar ofta ett antal strategier 

för att exkludera kamrater från deras interaktionsutrymmen, vilket innebär att de som i sin tur 

försöker få tillträde måste stå på sig och framhärda. Tellgren tar utgångspunkt i Corsaros 

femton olika strategier för inkludering och exkludering i sina analyser av barns lek. 

De tillträdesstrategier som enligt Tellgren (2004) användes mest samt gav flest tillträden till 

lek var den icke-verbala entrén. Barnen trädde in i interaktionsutrymmet utan att säga något. 

Vanligt var även att barnen använde sig utav det indirekta tillträdesbeteendet (att producera 

en variant av pågående aktivitet), vilket innebär att barnen utför liknande saker som de barn 

som redan finns i interaktionen. Frekvent användes även att inringa området, (omringa, cirkla 

runt ett område där episoder pågår utan verbal markering). Samt att referera till vuxnas 

auktoritet, det vill säga att träda in i området där episoder pågår och producera en verbal 

referens till vuxnas auktoritet. Under den tid Tellgren (2004) spenderade ute i förskolorna 

upptäckte hon en ny strategi, Iakttagande strategi: att kika in genom en dörr på pågående lek. 

2.8 Strategier för delaktighet 
Löfdahl (2007) såg i sin studie att Ateljén blev en neutral plats dit barnen gick för att 

presentera sig. Hon märkte att presentationerna var viktiga, de kunde vara avgörande för om 

barnet fick vara med att leka eller om barnet skulle bli utesluten ur leken. Det som Löfdahl 

märkte tydligt under året var att ju längre in på läsåret som studien varade så återvände barnen 

mer sällan till ateljén, då de lärt sig den sociala strukturen. Barnen hade lärt sig de koder som 

krävdes för att få vara delaktiga i lek. Det som var avgörande om barn fick vara delaktiga i 

leken var ofta ålder, kön och vilka lekar som var möjliga i vilka rum. Det som Löfdahl också 

såg var att barnen ofta förhandlade om status. Det kunde barnen göra på olika sett, till 

exempel genom att kommentera det som andra barn gjort eller genom att visa upp det som 

barnet själv gjort för att skapa sig en position i gruppen. Genom dessa förhandlingar, skapar 

de sin egen kamratkultur och de förändringar som bildas blir meningskapande och bidrar till 

deras utveckling.  

Men lek är inte alltid roligt och meningskapande menar Löfdahl (2007), den kan också vara 

jobbig och obehagligt för barn som ständigt måste kämpa med att skaffa sig en position i 

gruppen. I leken förhandlar barn ständigt om roller, platser och innehåll. Barn ser att det är 

viktigare att behålla relationen till sina kamrater än innehållet i leken, det leder till att barn blir 
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rädda om sina positioner. Att som barn skydda sin position och få behålla sina vänner för 

delaktighet kan vara en orsak till att skydda sin lek från andra barn.  

2.9 Barns interaktionsutrymmen 
Corsaro (2003) såg i sin undersökning att barn sällan går direkt på sak och frågar om tillträde 

till lek som t.ex. vad gör ni? får jag vara med? eller ni får dela med er. Barn som delar 

interaktionsutrymme skyddar sin lek då den lätt hotas av andra. När andra barn ställer direkta 

frågor så uppfattas det som att de andra barnen inte vet vad som försiggår i leken och kan 

därför ses som ett hot mot den pågående leken. Det är viktigt att inte se barn som själviska när 

de väljer att utesluta andra barn från leken. Vuxna bör se det från barns perspektiv, de vill 

fortsätta dela sin pågående lek och skydda sina interaktionsutrymmen. Eva Johansson och 

Ingrid Pramling Samuelsson (2007) beskriver att hur stor plats barns perspektiv får i förskolan 

och hur barn blir lyssnade till beror i stor utsträckning på lärares kunskapssyn och barnsyn.  

Barnet själv bidrar till sitt eget meningsskapande och ger i någon form uttryck för sitt 

perspektiv, som vi vuxna sedan tolkar.  Ur barns perspektiv är världen en helhet, som inte är 

indelad i varken ämnen eller andra fenomen. Barn ser helheten som de agerar i och är nyfikna 

på. 

 Corsaro (2003) noterade att barnen över tid blev skickligare i sina strategier och behovet av 

att skydda sitt interaktionsutrymme avtog. Corsaro menar också att vuxna själva använder sig 

av strategier, vi skulle till exempel inte gå fram till en grupp människor som står och pratar 

och fråga, hej vad pratar ni om? Får jag också vara med och prata? Istället så lyssnar ofta 

vuxna vad samtalet handlar om och sedan flikar man in en passande kommentar. 

2.10 Kommunikation på lika villkor 
Barbro Bruce (2010) uttrycker att under barns tidiga år har den vuxnes stöd stor betydelse för 

barns utveckling. I interaktion med barnen öppnar de vuxna upp för nya ämnessfärer och ger 

utvidgade ämnen. Dock visar flera olika studier att den vuxne tar ett mycket stort utrymme i 

samtalet när de väl är med. Studier visar att vuxna i förskolan tar upp mer än hälften av 

talutrymmet, så mycket som 80-90 procent. I samvaron med jämnåriga kamrater deltar och 

bidrar barn för det mesta mer jämlikt och förhandlingsbart. 

Det är vanligt att barn bygger olika allianser och ställer frågor som Är du med mig? och Får 

jag vara med? Argumentationer är strategier för att skapa sådana allianser. Genom detta sätt 

uppstår och upplöses grupperingar av olika slag. Barnen bibehåller grupperna genom att de 

inom gruppen erbjuder och ger varandra stöd, hjälp och medhåll. Barn som inte tillhör 
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gruppen är det vanligt att de retar och skändar: Lilla gräshoppan, du kan inte prata. Det blir 

en uppdelning i vi och dom. 

2.11 Vuxnas roll i barns lek 
När Corsaro (2003) tillbringade tid ute på förskolorna såg han att barn sällan lekte ensamma. 

När barn väl lekte själva skedde det ofta under en kortare stund, sedan försökte de hitta någon 

kamrat att ansluta sig till. Corsaro menar att barn vill vara delaktiga och tillhöra en grupp. 

Barn som leker med andra barn ser varandra som kamrater medan barn utanför leken ses som 

hot till den vänskap som byggts upp i leken. Som vuxen är det lätt att släppa in andra i 

konversationer, vuxna kan avbryta samtal och göra andra saker emellan för att sedan fortsätta, 

men för barn är detta det mycket svårare. Barn utvecklar fortfarande sitt språk och kognitiva 

förmåga vilket gör det svårt för dem att behålla leken om den utsätts för olika hot. För barn i 

förskolan är det en ständig utmaning att bygga upp och behålla sina kamratkulturer. De vet att 

när som helst kan de avbrytas genom att andra barn kommer in och tar material eller skapar en 

konflikt, vuxna kan avbryta eller det kan bli dags för städning vilket gör att leken blir lidande. 

Att barn skyddar sina interaktionsutrymmen kan ses som själviskt, men Corsaro beskriver att 

barn inte gör det för att utesluta andra barn utan för att de vill fortsätta dela vad de redan delar 

i leken. Att barn inte får vara delaktiga kan för vuxna upplevas som svårt att hantera och som 

vuxen är det viktigt att tänka på att skydda barnen från fysisk och psykisk smärta. Corsaro 

visar på att vuxna kan ge barnen råd om hur de ska komma överens, men att barn ofta väljer 

att lära av varandra om hur de ska samspela.  

2.12 Samtalskulturer 
Sven Strömqvist (2003) uttrycker att det är i sampel med sin omgivning som barn lär sig 

språk, både talat språk och skriftspråk eller teckenspråk. Enligt Strömqvist visar forskning att 

barn lär sig att språka genom att umgås med varandra. Genom att barn delar sociala och 

språkliga processer blir de medskapare i de kulturer de lever i. Samtalet är en sådan social och 

språklig process. I förskoleåldern förekommer samtalet till stor del i informella och vardagliga 

sammanhang. I det dagliga och vardagliga samtalet, i leken, med vuxna, kamrater, bekanta 

och obekanta osv. Barn som är i tre till fyra års ålder kan de mest grundläggande sätten för att 

uttrycka sig i sitt språk.  

2.13 Språkets betydelse för leken 

Barn upptäcker och utvecklar språket genom lek (Bruce 2010). Språket gör att leken förändras 

och berikas. Att leka är något barn tidigt sysselsätter sig med. Leken kan ses som en naturlig 
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plattform för utveckling och lärande. Leken ger gemenskap, här möts barn och vuxna och ger 

varandra bekräftelse och nya utmaningar. Men leken är även en plats för individen att möta 

sig själv, få vara ensam och kanske bearbeta något man varit med om. Lek ger möjlighet för 

barn att pröva sina fantasier och få utlopp för sin kreativitet. En grundläggande förmåga att 

utveckla språk föds vi med. Men det är i lek och samspel med andra som barn utvecklar 

språkförmågan. Barn övar sig i att förstå och göra sig förstådda. Leken är en given arena där 

barn övar delaktighet och kommunikation. Det finns en tydlig koppling mellan lek och språk. 

I leken utvecklas språket som sedan stimulerar lekutvecklingen. Man kan därför säga att leka 

och språka är ömsesidigt beroende av varandra (Bruce 2010). I leken med andra utvecklar 

barn sin språkförmåga, samtidigt som språkförmågan är en inträdesbiljett till lek och 

gemenskap med andra. Språkförmåga är således både en förutsättning för och ett resultat av 

leken. Här finns en gemensam positiv ömsesidighet (Bruce 2010). 

Med orden som >>vingar<< kan man flyga både bakåt och framåt i tid och rum, vilket ger 

möjlighet att upptäcka vad som är likt och olikt och fundera hur allt hänger samman (Bruce 

2010, s 104.)  

Bruce (2010) beskriver att studier har visat att barn med god språkförmåga, alltså de barn som 

har lätt för att förstå och själva göra sig förstådda, blir först valda i lekgemenskapen. Det kan 

tolkas som att språket spelar en nyckelroll för att bli insläppt i lek och delaktig i 

lekgemenskapen med andra. När en lek pågår hos en grupp barn är det oftast svårt att ta sig in. 

Särskilt svårt är det för barn som inte har en god språkförmåga, som behöver tid för att 

uppfatta och förstå språket. Svårigheter finns även då att förstå vilka regler som gäller för 

leken. Besvärligare blir det även om barn har svårt att uttrycka sig och ta initiativ till samtal, 

kanske dessutom pratar på ett sätt som de andra barnen har svårt att uppfatta. Kanske går det 

inte att förvänta att barn som är fullt uppe i en lek ska ha dörren öppen för att släppa in fler 

deltagare. Då förändras säkerligen leken, eller så får den startas om (Bruce 2010). 

2.14 Sammanfattning 

Corsaro (2003) såg i sin studie att barn använder sig av olika strategier för inkludering och 

exkludering i lek. Han upptäckte tidigt att barns värld var mer komplex än den synes vara. 

Corsaro vill genom sin studie visa hur barndom ser ut utifrån barns perspektiv. Corsaro (2003) 

och Williams (2006) menar att social förmåga och ett bra samspel med kamrater är viktigt och 

att detta har en stor inverkan på barns individuella utveckling. Williams och Löfdahl (2007) 

framhåller att det för barn är viktigt att ta till sig de kunskaper som krävs för att få vara 

delaktig i kamratkulturer. Genom att barn förankrar vissa kunskaper som att lära sig om andra 
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barns status och relationer i gruppen får de kunskap som kan bidra till att de blir delaktiga i 

den rådande kamratkulturen. 

Corsaro (2003) och Tellgren (2004) upptäckte i sina studier att barn i förskolan använder 

mycket av sin tid till att etablera kamratrelationer. De såg att det var en ständig utmaning för 

barnen att bygga upp och behålla sina kamratkulturer. Corsaro poängterar vikten av att inte se 

barn som själviska när de väljer att utesluta andra barn från leken. Han menar att vuxna bör se 

det från barns perspektiv, barn vill fortsätta dela sin pågående lek och skydda sina 

interaktionsutrymmen. Även Tellgren (2004), Löfdahl (2007) och Bruce (2010) anser att det 

kan vara svårt för andra barn att få tillträde till leken. Tellgrens studie visar att barn i 

förskolan har svårt att få tillträde till lek eftersom de tenderar att skydda delade utrymmen och 

pågående lekar från barn utanför deras lekutrymme. 

Strömqvist (2003) beskriver att barn lär sig språka genom att umgås med andra barn. Bruce 

(2010) framhåller att språket har en nyckelroll för att bli insläppt och delaktig i lek med andra 

barn. Hon menar att barn utvecklar sin språkförmåga i leken samtidigt som språkförmågan 

fungerar som en inträdesbiljett till lek.  
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3 Metod 

I följande kapitel redogör vi för de metodansatser vi valt att använda oss av samt för hur vi 

skapat och bearbetat vårt empiriska material.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
I vår studie är vi inspirerade utav ett sociokulturellt perspektiv. Roger Säljö (2014) beskriver 

att mäniskors sätt att lära inte enbart är beroende av vilka biologiska förutsättningar vi föds 

med eller hur vi fungerar som människor. Han anser att den miljö vi sistas i, vilka krav som 

ställs och vilka resurser som erbjuds också påverkar människors lärande. Säljö menar att 

människor är kulturella varelser som i vardagliga aktiviteter skapar ett lärande i samspel med 

andra människor. Ett socialkulturellt perspektiv på lärande har en av sina utgångspunkter i hur 

individer och grupper tar till sig och använder fysiska och kognitiva resurser. Säljö beskriver 

det som att samspelet mellan individen och kollektivet eller gruppen är i fokus. Genom socialt 

samspel kommer människor i kontakt med omvärlden och blir delaktiga i vad som är 

framträdande i vår kultur t.ex. sätt att tänka och handla. Ur en sådan interaktion stärker vi vår 

egen världsbild och subjektivitet.   

Den sociokulturella utvecklingen beskrivs av Säljö (2014) som lärande på en kollektiv nivå, 

och inom ramen för lärandet sker därefter lärande och utveckling på en individuell nivå. 

Tidigt i mäniskans liv träder kulturen och dess institutioner in, tillsammans bildar det ett 

sammanhang där lärande och utveckling sker. Den viktigaste mänskliga läromiljön har alltid 

varit och kommer även alltid att vara den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet. 

Säljö beskriver att språket är ett kollektivt redskap för kommunikation som används för våra 

egna syften i en social interaktion. Framträdande i dagens samhälle är institutionella 

kunskaper och färdigheter, Säljö menar att lärande och utveckling utvecklas genom 

deltagande i sociala praktiker exempelvis i förskolan. Ett sociokulturellt perspektiv lämpar sig 

väl till vår studie då vi studerat individer i samspel med en grupp. Vi har studerat 

kommunikationen och interaktionen mellan barn i barngrupper.  

3.2 Kvalitativa data 

Kvalitativa data innefattar formen av ord, talade eller skrivna och visuella bilder, observerade 

eller kreativt producerade (Denscombe 2009). Ofta förknippas kvalitativa data med 

forskningsstrategier som etnografi, fenomenologi och grundad teori samt med 

forskningsmetoder som intervjuer, dokument och observation. I vår studie har vi observerat 

interaktioner mellan barn i förskolan, deras naturligt förekommande handlingar, reaktioner 
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och språk. I kvalitativa dataanalys finns ett åtagande i att grundlägga alla analyser och 

slutsatser på den empiri som samlats in. I vår studie knyter vi an vårt resultat med den tidigare 

forskning som redovisas inom vårt undersökningsområde. Denscombe belyser även att 

förklaring av data som forskaren ger ska komma ur en noggrann läsning av data. 

Denscombe (2009) betonar att kvalitativa data alltid inbegriper en tolkningsprocess där 

forskaren producerar mening ur ”rådata”.  Här understryker han också att forskaren ska 

undvika att föra in obefogade fördomar i analysen av data. Vi har i analysen av vår empiri 

försökt att kontinuerligt reflektera över de slutsatser som vi kommit fram till samt försökt att 

se händelser som vi observerat ur olika synvinklar för att få en bredare och djupare bild. Vi 

har under vårt analysarbete varit medvetna om vad våra tidigare erfarenheter och fördomar 

kan ha för inverkan på vår analys. Det har vi gjort genom att se till våra tidigare erfarenheter 

och de eventuella fördomar som vi har och är medvetna om. Men också genom att vi försökt 

att se resultaten från olika perspektiv. 

3.3 Etnografisk ansats 

Vi är i vår studie inspirerade av etnografisk metodansats. Fältforskning- eller etnografi- är en 

metodansats som lämpar sig väl vid undersökningar av sociala och kulturella mönster i olika 

typer av grupper (Denscombe 2009). För att få en framgångsrik etnografisk forskning anser 

Denscombe att tillträde till människor, platser och händelser är avgörande för studien.  Kärnan 

i en etnografisk studie är att bevittna händelser i dess naturliga tillstånd (Denscombe 2009, 

Fejes & Thornberg 2009). Denscombe (2009) anser att det är viktigt som forskare att inte 

påverka de naturliga händelserna, utan försöka smälta in och inte störa situationen genom sin 

närvaro. Han ser att fördelarna med etnografin är att göra direkta observationer som inte 

grundar sig på det någon annan sagt eller skrivit. 

Genom att studera betydelsefulla platser och de människor som är relevanta för studien får 

forskaren fram det som kallas för empirisk forskning (Denscombe 2009). Fejes och Thornberg 

(2009) menar att det centrala vid fältforskning är forskarens närvaro i miljön som ska 

studeras. I den här närvaron handlar det om att samla in så mycket väsentlig information som 

möjligt som kan bidra till att belysa de frågor som står i fokus för forskningen (Fejes & 

Thornberg 2009). 

3.4 Urval 

Observationsstudien har genomförts på förskolor som vi är bekanta med. På den första 

förskolan finns en avdelning med barn i åldrarna 3-5år i ett mångkulturellt område som vi 
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väljer att kalla Förskola 1. Den andra förskolan är en åldershomogen avdelning med barn i 4-

årsåldern i ett icke mångkulturellt område som vi valt att kalla Förskola 2.  Förskolorna som 

ingår i studien är kommunala förskolor utan någon uttalad pedagogisk profil. Vi valde att 

studera äldre barn i förskolan eftersom vi anser att de har ett mer utvecklat språk. Vi 

kontaktade alla pedagoger på avdelningarna som skulle studeras för att få deras godkännande. 

Nästa steg var att få vårdnadshavarnas tillåtelse att observera och videofilma deras barn. Vi 

formulerade en blankett (bilaga 1) där alla fick godkänna om deras barn fick studeras. Alla 

barn som deltagit i studien har fingerade namn för att säkra deras anonymitet. Vi valde att 

studera grupperna både tillsammans och var för sig för att få ut så mycket material som 

möjligt. Observationerna ägde rum under sammanlagt fem eftermiddagar.  

3.5 Deltagande observation 

Katrine Fangen (2005) uttrycker att inom samhällsforskning är deltagande observation en av 

de mest centrala metoderna. Metoden innebär att befinna sig ”på fältet” och används ofta 

synonymt med fältarbete. Metoden används ofta bland deltagare i situationer som framstår 

som naturliga för dem. Ordet deltagande observation säger mer om forskarens sätt att arbeta 

än vad ordet fältarbete gör. Den visar den komplexa balansen att vara bland människor och 

delta i deras interaktion, samtidigt som forskaren är där för att observera dem (Fangen 2005). 

Kombinationen av deltagande och observation ger forskaren två former av handlande på 

samma gång. Forskaren involverar sig i samspel med andra, samtidigt som forskaren iakttar 

vad de företar sig. När forskaren använder sig av deltagande observation som 

forskningsmetod måste forskaren hitta ett bra sätt att kombinera de båda 

handlingsprinciperna. Forskaren kan tona ner sin observationsroll genom att i ett så nära 

samspel med sina forskningssubjekt som möjligt bli en av dem i gruppen - ”go native”. Om 

forskaren blir en fullvärdig medlem i gruppen som ska studeras har den forskande 

dimensionen blivit närmast obefintlig (Fangen 2005). Ett tydligt syfte med deltagande 

observation är att kunna beskriva vad människor säger och gör i kontexter som inte är skapade 

av forskaren och situationer som inte medvetet formats av forskaren.  Den deltagande 

observatören studerar hellre de aktiviteter som människor som finns närvarande själva startar, 

vad de säger, vilka roller och positioner de har, utan att nödvändigtvis behöva ställa några 

frågor till dem (Fangen 2005).  

Forskarens fältanteckningar har stor betydelse för analysarbetet, att förvandla en händelse 

som bara existerar i ögonblicket till att bli en redogörelse som existerar på papper som 

forskaren sedan kan granska om och om igen. Fältforskaren har till fördel att även kunna 
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studera icke-verbal kommunikation, exempelvis genom att studera människors kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, sätt att tala och placeringar i rummet. Fangen (2005) anser att det bästa sättet 

att studera den icke-verbala kommunikationen är med hjälp av videoinspelningar.  

Deltagande observation används ofta i kombination med andra metoder, såsom 

dokumentanalys och intervjuer. Ett annat alternativ är att kombinera med videofilmning. 

Denna förening av flera metoder kallas ofta triangulering (Fangen 2005). Vi har tidigare 

beskrivit att vi genomfört vår undersökning på förskolor som vi är bekanta med, därför har vi 

valt att använda oss av triangulering. Denscombe (2009) beskriver triangulering som en 

metod för att betrakta företeelser ur flera perspektiv vilket leder till en bättre förståelse för det 

insamlade materialet. Fangen (2005) anser att deltagande observation är en bra metod att 

kombinera med andra metoder.  Denscombe (2009) menar att triangulering kan användas 

genom att man analyserar materialet med hjälp av olika metoder, använder olika datakällor 

eller använder olika forskare som hjälp. Att använda olika forskare i analysarbetet kallar 

Denscombe för forskartriangulering. Genom att använda sig av forskartriangulering kan egna 

eventuella värderingar som läggs in i analysarbetet minska, då de olika forskarna kan tolka 

materialet på olika sätt. Forskartriangulering kan även stärkas genom att de olika forskarna ser 

samma saker i det insamlade materialet och tolkar materialet på samma sätt. I analysen av vårt 

empiriska material har vi använt oss av forskartriangulering.  

Fördelen med att använda videoobservationer är att materialet kan studeras i efterhand och av 

flera oberoende observatörer. Fangen ser dock inte att videofilmning är det främsta 

metodvalet då användningen av en videokamera har en stark påverkan på de som forskaren 

ska studera. Det gör dem mer ofria och mindre benägna att fortsätta med sina sysslor och de 

kan stressas av forskarens närvaro (Fangen 2005).  

Vi har analyserat den insamlande empirin tillsammans. Vi anser likt Denscombe (2009) att 

forskartriangulering ger oss ett bredare synsätt på vårt insamlade material och att 

trovärdigheten i resultatet kan stärkas om vi får syn på samma saker i observationerna.  

3.5.1 Genomförande av observationer 

Vi har under fem eftermiddagar filmat och observerat barn i deras lekar på förskolan. Vi har 

använt oss av Ipads för att spela in videoobservationer och fältanteckningar för att 

dokumentera observationerna. Vi har sammanlagt genomfört 10 observationer under vår tid 

ute på förskolorna och vi ansträngde oss för att skriva ner våra fältanteckningar snarast efter 
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observationen för att inte gå miste om viktiga detaljer. Observationerna har vi gjort både 

individuellt och tillsammans för att få ut så mycket material som möjligt.  

3.6 Analys av det empiriska materialet 

Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) resonerar kring hur material som samlas in under 

fältstudier kan analyseras. De betonar vikten av att ha ett tydligt tema och fokus för sin 

undersökning. De ser alla en fördel med att forskaren har ett fokus för undersökningen, när 

fältarbetet så småningom inleds. Speciellt viktigt om syftet är att skriva ett examensarbete då 

tiden ofta är knapp.  

Fangen (2005) beskriver tre analytiska nivåer som tolkningsarbetet kan delas in i. Tolkning av 

första, andra och tredje graden. En analys förklarar Fangen innebär att forskaren tillför något 

ytterligare till det som forskaren hört och sett. Vidare menar Fangen att bredare 

meningssammanhang kan hjälpa forskaren att sätta in det som observerats i ett nytt 

perspektiv. I tolkning av första graden konstaterar forskaren endast det den sett och hört.  

Fangen (2005) och Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) menar att den andra gradens 

tolkningar handlar om att göra tolkningar som går utöver det vardagliga sättet att tolka 

verkligheten, som ofta ses som det självklara och naturliga ”common sense”.  

Fangen (2005) beskriver den tredje tolkningsgraden som forskarens behov av att förhålla sig 

kritisk till det som ska tolkas. Forskaren tolkar inte enbart deltagarnas tolkningar utan ställer 

också sig kritisk till dessa. Till den tredje tolkningsgraden räknas underliggande, dolda 

intressen och drivkrafter. Forskaren letar i tredje graden efter dolda agendor och behov. 

Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) förklarar liksom Fangen (2005) den tredje graden 

som den grad i analysen där forskaren har en kritisk distans till inifrånperspektivet, att det kan 

skapa tolkningar som går på djupet och bidrar till en förståelse som ligger under ytan.  

Vi har använt oss av dessa tre tolkningsgrader när vi analyserat vårt empiriska material. I den 

första graden av tolkning har vi tittat på våra filmade videoobservationer samt läst igenom 

våra fältanteckningar och skrivit ned det som vi funnit intressant för vår undersökning utifrån 

vårt syfte och frågeställningar.  

I den andra gradens tolkning har vi tittat på de filmade sekvenserna flera gånger för att se vad 

mer vi kan få syn på i de olika sekvenserna och om vi uppfattar sekvenserna lika efter att ha 

sett dem flera gånger. Vi har vid varje tillfälle vi tittat på materialet försökt upptäcka nya 

händelser som kan vara av relevans för vår studie. Men samtidigt har vi försökt att inte enbart 
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se till saker som är av intresse för vår studie, med vetskapen om att vi då kan gå miste om 

andra viktiga detaljer.  

I tredje graden av tolkning har vi försökt att förhålla oss kritiskt till vårt material. Vi försökte 

se våra observerade händelser i ett större sammanhang genom att försöka skapa oss en 

helhetsbild av vad som sker i de olika sekvenserna. Vi har vid varje tolkningstillfälle försökt 

att vara observanta på vad våra egna tidigare erfarenheter och värderingar kan ha för inverkan 

på vårt analysarbete. Vi valde att använda oss av Corsaros (2003) och Tellgrens (2004) 

identifierade strategier som stöd för att urskilja olika varianter av inträdesstrategier i de 

studerade barngrupperna. I vårt material försökte vi hitta nya fenomen i de interaktioner som 

förekom på de olika förskolorna. Vi letade efter likheter och skillnader utifrån den tidigare 

forskning som vi presenterat och om vi kunde hitta kopplingar till det talade språkets 

betydelse för inträde i lek. Detta blev sedan grunden till de två olika teman som vi valt att 

presentera i vårt resultat. 

3.7 Studiens tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Denscombe (2009) framhåller vikten av att verifiera kvalitativ forskning. Han menar att 

forskaren på något sätt måste visa att hans eller hennes resultat är ”riktiga”, för att det annars 

inte finns någon anledning att sätta tilltro till dem. Forskarens ”jag” har i kvalitativ forskning 

en tendens att vara mycket nära knutet till forskningsinstrumentet.  

Denscombe (2009) formulerar frågor som berör vår studies tillförlitlighet. Han förtydligar 

dock svårigheten att få reda på ett absolut ”korrekt” svar.  

Skulle forskningsinstrumentet ge samma resultat om det används av olika forskare (allt annat 

lika)? 

Om någon annan utför forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram 

till samma slutsatser? (Denscombe 2009, s 381). 

Vi är medvetna om att vårt resultat kanske skulle få ett annat utfall beroende på vem eller 

vilka forskarna är. Utfallet kanske också skiljer sig beroende på gruppen som studeras, 

gruppernas olika sammansättningar och vilka individer som ingår. Vi har knutit an vårt 

resultat till tidigare forskning och fått syn på teorier och strategier som erkända forskare också 

kunnat utläsa ur deras studier, såsom Corsaro (2003) och Tellgren (2004). Detta anser vi 

stärker trovärdigheten i vår undersökning. 
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Ett sätt att påvisa studiens tillförlitlighet i kvalitativ forskning menar Denscombe (2009) kan 

ske genom att visa att forskningen återspeglar tillvägagångssätt och beslut som andra forskare 

kan ”se” och bedöma. Han konstaterar vidare att det måste vara möjligt att granska 

forskningsprocessen, genom en tydlig redogörelse för hela forskningen från metod till analys 

och resultat. 

3.8 Etiska överväganden 

Syftet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att det vid en eventuell 

konflikt kan ske en god avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. Det 

grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra huvudkrav på forskningen 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen och den 

aktuella forskningens syfte. I en undersökning har deltagaren själv rätten att bestämma över 

sin medverkan, vilket benämns Samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet; personer som ingår i 

en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras 

på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta del av dem. Slutligen innebär Nyttjandekravet att 

uppgifter som är insamlade om enskilda personer endast får användas för forskningens 

ändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

För att kunna genomföra vår undersökning har vi fått samtycke från förskolechefen, 

förskolepersonalen och föräldrarna till barnen i de båda barngrupperna. Förskolecheferna och 

förskolepersonalen kontaktades muntligt och gav sitt samtycke till undersökningen. Fangen 

(2005) förklarar att ett informerat samtycke innebär att forskaren informerar dem som ska 

studeras om studiens syfte och även helst om eventuella fördelar eller nackdelar med att delta 

i studien.  

Till alla föräldrar skickades en blankett ut (se bilaga 1) där de fick godkänna om deras barn 

fick delta i undersökningen eller inte. Vår blankett till föräldrarna på förskolorna beskriver 

studiens syfte. Vi informerade även om att barnen närhelst kunde avbryta att delta i 

observationerna då vi under observationerna var uppmärksamma på om ett barn uppvisade 

någon form av obehag över vår närvaro.  Alla som deltog i studien gavs anonymitet och 

materialet kommer förvarades i låsta kassaskåp. Efter avslutad kurs förstörs allt material. 
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4 Resultat 

I följande kapitel redovisas resultatet av vår undersökning samt en kortare presentation av 

miljön på de olika förskolorna. 

4.1 Transkriptionsmall 

SKRATT  Högt ord 

Avb-   avbrutet ord 

((skrattar))  metakommentarer, vad som händer utanför talet 

(…)  ohörbara ord  

4.2 Miljön på förskolorna 

På Förskola 1 kommer man först in i en stor hall där barnen har sina hyllor. Sedan finns ett 

rum med Ateljé och en mindre toalett i anslutning till rummet. Efter ateljén finns ett lekrum 

som kallas lägenheten, där det finns ett lekkök, bord, stolar, dockor, dockvagnar m.m. Från 

lägenheten kan man sedan gå in i två olika rum, stora lekrummet eller diskorummet/tema 

rummet. Stora lekrummet består av en stor rund matta, ett bord med stolar där barnen kan rita, 

pyssla och pärla, läshörna, bygghörna och en datahörna. I disko/tema rummet finns cd spelare, 

soffa och lektält. Vidare finns olika alster från det tema barnen arbetar med uppsatt på 

väggarna. 

På Förskola 2 kommer man först in i en liten hall där barnen har sina hyllor. Från hallen kan 

man gå in i tre olika rum. Till vänster finns en mindre hall där personalen hänger av sig sina 

kläder och sedan en toalett. Rakt fram från hallen finns byggrummet med olika byggmaterial 

och verktygslåda. Till höger i hallen finns läsrummet med en soffa och en stor fyrkantig matta 

med rutor på. I anslutning till läsrummet finns ett kök med bord, stolar, olika pysselmaterial 

och en lekhörna med leksakskök med bord och stolar. 

4.3 Observationer 

Nedan presenterar vi utvalda sekvenser från våra observationer. Empirin består av 

sammanlagt 10 filmade videoobservationer från de båda förskolorna samt tillhörande 

anteckningar. Vi har valt att presentera 5 av dessa observationer i vårt resultat, vi valde ut 

dessa 5 för att de observationerna innehöll relevanta strategier som barn använde sig av för 

delaktighet i lek. Vi har delat in resultatet av observationerna i två teman ”Du o jag” och 

”Erbjuda/ta ett föremål”.  
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4.3.1 Du o jag 

Vi har i vår undersökning uppmärksammat en ny strategi, strategin har vi valt att kalla ”Du o 

jag”. Vi upplevde att barnet som utförde handlingen ville visa på att nu är det vi, du o jag.  

Exempel 1 

Fyra pojkar och två flickor alla i 4-årsåldern leker i byggrummet på Förskola 2. I byggrummet 

finns till mestadels lego och leksaksverktyg. Barnen leker med de olika verktygen.  

Fredrik  ((går fram till Robin och lägger båda händerna på hans axlar)) 

Fredrik  ((viskar i Robins öra samtidigt som han har kvar händerna på hans axlar, 

otydligt vad Fredrik viskar till Robin)) 

Robin ((nickar mot Fredrik)) 

Fredrik  ((lägger handen på Robins rygg och föser honom ut ur rummet)) 

Samuel  ((ser att de andra pojkarna försvinner ut ur rummet och följer efter dem till 

nästa rum)) 

De tre pojkarna har flyttat sig till läsrummet, ett öppet rum med soffa, böcker på väggarna och 

en stor matta med stora rutor i olika färger. 

Fredrik ((står och förklarar för Samuel och Robin som står i soffan vilka rutor de ska 

hoppa på från soffan)) 

Fredrik först hoppar ni till den, den och den ((pekar på de olika rutorna)) 

Samuel men jag ska hoppa till den, den, den och den (( pekar på några andra rutor)) 

Catrin ((kommer in i läsrummet och studerar pojkarnas lek på håll)) 

Robin jag ska nudda den, den, den, den och den 

Fredrik man får inte hoppa och nudda nån annans, man får bara nudda dens å dens å 

dens å dens.  

Catrin  alla på era platser ((går fram och ställer sig på kanten av mattan)) 

Catrin Fredrik du får stå bredvid Robin. 
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Analys  

I analysen av vårt material identifierade vi en strategi som vi har valt att benämna ”Du o jag”. 

Denna strategi har, som vi tolkar det, inte uppmärksammats i varken Corsaros (2003) eller 

Tellgrens (2004) studier. Genom att Fredrik lägger händerna på Robins axlar skärmar han av 

Robin från de andra barnen. Vi tolkar denna gest som att Fredrik vill visa att nu är det ”Du o 

jag”. Fredrik viskar något i Robins öra, vilket kan ses som att han inbjuder Robin till en annan 

aktivitet i läsrummet. Det Fredrik gör visar på en av Corsaros strategier. Han använder sig 

utav startegin föreslå andra aktiviteter (Suggest other activity), då han inbjuder Robin till lek i 

ett annat rum. 

Samuel som ansluter någon minut senare till läsrummet får acceptans att vara med av Fredrik 

och Robin. Under våra observationer upplevde vi att Samuel hade hög status i gruppen, vilket 

kan vara anledningen till att han fick direkt tillträde in i leken. Fredrik försöker styra leken 

genom att bestämma vilka rutor Robin och Samuel ska hoppa på men får inte mycket respons 

från pojkarna.  

Catrin som iakttagit leken en stund går in och försöker få en position genom att tillföra något 

till deras lek, hon börjar räkna in pojkarna när de ska hoppa. Catrin blir accepterad in i leken. 

Catrin använder sig först av Tellgrens (2004) iakttagande strategi och sedan Corsaros (2003) 

strategi Att producera en variant av pågående handling (Producing variant of ongoing 

behavior). Hon iakttar pojkarna i deras lek, och vi tolkar det som att hon försöker få en 

förståelse för lekens innehåll. När Catrin uppfattat vad leken går ut på väljer hon att ta sig in i 

leken genom att tillföra något till pojkarnas lek som väl passar in, nämligen att räkna in när de 

ska hoppa.  

 

Vi kunde även på Förskola1 se att barnen använde sig av strategin ”Du o jag”. I följande 

sekvens kan vi se hur en av flickorna använder denna strategi vid upprepade tillfällen. 

Exempel 2 

Tre flickor Sara, Hanna och Filippa leker i diskorummet på Förskola 1. Sara vill ha Filippas 

utklädningsskor men Filippa vill inte ge bort dem. Hanna erbjuder ett par andra skor men de vill 

inte Sara ha. Sara och Hanna går för att leta efter något annat i stora lekrummet. Elin som leker i 

köket med ett annat barn ser att de går in i stora lekrummet och följer efter. 

Elin ((går fram till Sara)) 
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Elin säg hej till Andreas Sara  

Hanna NEEAJ (...) strumpa 

Elin ((lägger händerna på Saras axlar)) 

Elin säg hej till Andreas 

Sara  hej Andreas ((Elin vänder och går iväg en bit, Sara och Hanna följer efter)) 

Sara säg hej till Elsa 

Elin hej Elsa 

Elin älskling glöm inte din den där ((lägger handen på Saras arm och pekar bort mot 

läshörnan))  

((Sara och Elin vänder sig bort från Hanna och går iväg, Hanna följer tyst efter. 

Elin letar efter Saras diadem som hon sedan går och hämtar på det höga bordet, 

Sara och Hanna följer efter henne till bordet. Varken Sara eller Elin 

uppmärksammar Hannas närvaro)) 

Elin du är du, är du är askungen, du är Askungen 

Sara jag är Elsa 

Elin Elsa du måste göra så här så det blir snö ((Elin lägger handen på Saras rygg och 

föser iväg henne. Hanna blir lämnad kvar och går iväg.  Elin och Sara hoppar 

och stampar med ena foten i marken))  

Elin jag är Anna okey. Elsa lugn ((Elin går fram till Sara och ställer sig nära, hon 

lägger en hand på hennes axel och den andra sätter hon mellan deras pannor och 

tittar henne in i ögonen)) 

Sara  ((vänder sig om och går ifrån Elin. Sara tappar ett föremål på golvet. Elin 

springer snabbt efter och plockar upp saken som hon ger till Sara)) 

Elin ((lägger båda sin händer på Saras axlar)) 

Elin Elsa Elsa du måste säga sch sch när jag springer 

Sara ELSA ÄR ARG ((Sara vänder sig om igen och går med bestämda steg ifrån Elin 

som sträcker ut sin arm mot Saras arm och vill stoppa henne)) 

Elin NEEJ (…) ((Elin går efter Sara argt och när hon kommer nära tar hon bestämt 

tag i Saras axlar och ställer henne med ryggen mot väggen)) 
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Elin (…) ((Elin pratar och tittar bestämt på Sara som nickar försiktigt emellanåt. Hon 

håller ett stadigt tag om Saras axlar)) 

Elin (…) hålla fast dig ((Sara skakar på huvudet)) 

Elin  DÅ får du vara snäll. Sitt här och var snäll tänk på att jag ska bli arg på dig 

((Lägger tryck neråt på Saras axlar så hon sätter sig ner på golvet. Elin går 

därifrån bestämt. Elin cirkulerar ett varv i rummet innan hon går tillbaka till 

Sara och sätter sig på huk bredvid)) 

Elin nu måste du bli glad ((Elin har ändrat röstläge och låter glad i rösten)) 

Elin spring ((Elin reser sig upp och springer iväg med Sara tätt efter)) 

Analys 

Elin ser att Sara och Hanna går in i stora lekrummet och följer efter vilket vi tolkar som att 

hon vill leka med Sara. Hon går fram och säger ”säg hej till Andreas” som är en pedagog på 

förskolan. Hon använder sig av strategin Hälsning (Greeting). Vi tolkar att Hanna försöker 

försvara sin lek men då Hanna inte är lika verbalt utvecklad som de andra två flickorna blir 

det svårt för henne. Elin lägger sina händer på Saras axlar och vill visa att nu är det du o jag.  

Vi upplever att Hanna hamnar utanför leken och därför avviker senare. 

Elsa och Anna som är karaktärer ur filmen Frost är populära på förskolan och barnen vill ofta 

bli tilltalade med namnen ur filmen och leker mycket med temat Frost. Elin vill att Sara ska 

vara askungen men hon vill vara Elsa som är högstatus rollen i Frost lekarna. Elin berättar då 

hur Sara ska göra för att göra snö och säger att hon själv är Anna. Elin lägger sedan en hand 

på Saras axel och tittar henne i ögonen. Vi upplever nu att Sara börjar tycka leken är jobbig 

och att Elin försöker styra för mycket. Sara vänder därefter och försöker gå därifrån men hon 

tappar en sak som Elin snabbt springer efter och plockar upp. Vi ser det som att hon försöker 

rädda leken genom att hjälpa Sara. Nu lägger hon händerna på Saras axlar igen och pratar 

lugnt med henne. Sara försöker återigen gå ifrån Elin och nu med bestämda steg, Elin blir nu 

också mer bestämd och går efter Sara. Elin lägger sina händer på Saras axlar och talar med 

henne men vi kan inte höra vad de säger. Vi upplever dock att Elin nu försöker vara som en 

vuxen som ska visa att Sara har gjort något fel och därför ska sitta och tänka över det hon 

gjort. Vi tolkar det som ett sista försök att behålla Sara i leken och få henne att stanna. Sara 

sitter tyst och väntar medan Elin cirkulerar i rummet för att sedan komma tillbaka och vara 

glad och lekfull i sitt sätt. Sara följer glatt med och de båda springer iväg och leker.  
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Vi ser att Elin vid flera tillfällen använder strategin du o jag. Elin vill leka med Sara och vi 

upplever det som hon vill ha Sara för sig själv. Elin lägger sina händer på Saras axlar för att 

utesluta Hanna från leken. Vi tolkar att Sara försöker lämna leken med Elin vid flera tillfällen, 

men Elin använder då du o jag strategin ytterligare två gånger för att försöka hålla Sara kvar i 

leken. 

Sammanfattande kommentarer 

Strategin ”du o jag” har vi identifierat i båda barngrupperna vi observerat. Vi har också 

upptäckt flera av Corsaros strategier men även Tellgrens iakttagande strategi. Vi ser också 

språkets betydelse för tillträde till lek i våra observationer.  

4.3.2 Erbjuda/ ta ett föremål 

I analysen av våra observationer framkom att föremål ofta erbjöds eller togs i barnens lekar. 

Barnen kunde erbjuda olika föremål som eventuellt kunde ge tillträde till lek. Föremålen 

användes också för att förhandla i lek.  

Exempel 3 

Fyra barn leker i lekköket på Förskola 2. Tre flickor och en pojke, alla i fyrårsåldern. Barnen 

leker mamma, mamma, barn och katt. Pojken cirkulerar runt de tre flickorna. 

Elvira   vart är bebisen? 

Ville   ja… vart är bebisen ((börjar leta under det lilla bordet i lekköket)) 

Ville  ((vänder sig sedan om till en hylla med saker som tillhör lekköket och plockar 

fram en babynappflaska och sätter sig sedan på det lilla bordet)). 

Elvira  ((vänder sig mot Cornelia)) du är mamma och jag är mamma. Båda kan vara 

mamma. 

Cornelia   idag fyller kattis år ((hon syftar till den tredje flickan som ligger på golvet i 

lekköket och är en katt)). 

Ville   SKRATTAR ((har flyttat ned från bordet till golvet där Elvira och Cornelia 

bäddar sina sovplatser med ett gardintyg)). 

Elvira   nu skulle vi sova… Cornelia och jag.  

Elvira   hon föddes precis… 

Ellis   så hon var jätteblind… 
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Elvira  hon var jätteblind, hon kunde inte se nåt. 

Ville    men vill hon ha lite SAFT? ((SKRATTAR)) 

Ville  ((erbjuder Elvira saft och håller fram babynappflaskan riktad mot hennes 

ansikte, Elvira backar då några steg tillbaka från Ville utan att säga något)) 

Ville   men han gilla blomman kanske då? ((riktar babynappflaskan mot en tavla på 

väggen med en stor rosa blomma på)) 

Elvira  nu ska jag sova… 

Analys 

Ville befinner sig i lekköket med de tre flickorna, han befinner sig inom flickornas 

interaktionsutrymme utan att säga något Icke verbal entré (Non-verbal entry). Han uppfattar att 

flickorna leker mamma, mamma, katt och när de letar efter en bebis letar han fram en 

babynappflaska. Vi märker att han avvaktar genom att sätta sig på bordet. Elvira berättar att 

”hon kunde inte se nåt” vilket kan tolkas som att det är en bebis eller en katt som enligt Elvira 

precis fötts och som enligt Ellis är blind. Ville erbjuder nu det blinda barnet eller katten lite 

saft som han låtsas att han har i babynappflaskan, han använder strategin Att erbjuda en sak 

(Offering of object). Han får dock ingen respons från Elvira, så Ville försöker igen och ser om 

tavlan med blomman kanske vill ha lite saft. Inte heller detta fångar Elviras uppmärksamhet 

som istället svarar att ”nu ska jag sova”.  Ville använder sig av två av Corsaros strategier, men 

det hjälper honom inte till att få vara med i leken. Vi uppfattar att Villes språk inte är lika 

verbalt utvecklat som de tre flickornas och detta kan göra att Ville har svårare att få tillträde 

till leken. 

I följande sekvens kan vi än en gång få syn på hur ett föremål kan användas för att försöka få 

tillträde till lek. 

Exempel 4 

Sara och Elin sitter och leker på golvet i stora lekrummet på Förskola 1. Jocke och Saga 

cirkulerar runt på avdelningen. 

Jocke Sara, Sara, Sara, Sara 

Sara här är jag 

Jocke här är din nalle ((Jocke har hittat en nalle som han kommer med och kastar till 

Sara)) 
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Sara jag fick en nalle ((Sara visar upp nallen för Elin, på avstånd tittar Saga på)) 

Elin  får jag se ((Sara visar nallen för Elin)) 

Jocke  jag hitta den nalle (…) ((Saga som cirkulerat i rummet en stund kommer nu 

fram)) 

Saga hitta min kanin 

Jocke vill du ha kanin, var kanin ((Saga och Jocke går iväg för att leta efter kaninen)) 

Analys 

Jocke som har ett verbalt mindre utvecklat språk har hittat Saras favoritnalle på förskolan som 

han erbjuder till Sara, det pekar på en av Corsaros teorier Att erbjuda en sak (Offering of 

object).  

Saga som cirkulerat området använder sig av startegin Omringande av område 

(Encirclement), går nu fram och ber om hjälp att hitta gosedjurskaninen som är en av hennes 

favoriter.  Vi tolkar det som att när Jockes strategi fungerade ville Saga som även hon har ett 

mindre verbalt utvecklat språk försöka att få tillträde till leken med hjälp av samma strategi 

hon använde sig av Att producera en variant av pågående handling (Producing variant of 

ongoing behavior). 

Föremålen kunde också användas för att försöka få uppmärksamhet från de andra barnen, t.ex. 

genom att ta en leksak som används i en pågående lek.  

Exempel 5 

Hanna och Sara leker i lägenhetsrummet på Förskola 1 med dockor och gosedjur medan Saga 

tittar på. 

Saga ((går fram och tar en gosedjurs apa)) 

Sara hon tog den 

Saga  ((Saga börjar leka med apan vid de andra flickorna, hon börjar vagga och nynna 

på en vaggvisa för apan)) 

Sara och Hanna fortsätter sin lek utan att uppmärksamma Saga som går iväg och börjar leka 

själv med apan. 
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Analys  

Saga står bredvid och studerar leken vilket kan tolkas som att hon gärna vill vara med och 

leka hon befinner sig inom Sara och Filippas interaktionsutrymme och använder sig då av 

strategin Icke verbal entré (non verbal entry). Hon studerar de andra två flickorna och tar 

sedan deras apa som hon börjar leka med. Vi kan se att hon använder sig av två strategier. 

Den första är Avbrytande störande entré (Disruptive entry), då hon går in och tar en av deras 

leksaker. Det framgår dock att hon inte får någon större respons av de andra två flickorna. 

Hon börjar då istället leka med apan och använder sig då av Att producera en variant av 

pågående handling (Producing variant of ongoing behavior). 

Sammanfattande kommentar  

Handlingen att erbjuda/ta ett föremål användes ofta av barnen i de båda barngrupperna på 

förskolorna. Vi uppmärksammade också språkets betydelse, då vi i våra observationer såg att 

barn som inte hade lika verbalt utvecklat språk som andra barn ofta erbjöd eller tog föremål i 

leken. 
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5 Diskussion 
I följande kapitel presenteras inledningsvis vår metoddiskussion, där vi diskuterar metodvalet 

och studiens genomförande. Därefter diskuterar vi resultatet av vår undersökning och kopplar 

detta till den tidigare forskning som vi tidigare presenterat. 

5.1 Metod diskussion 

Syftet med vår undersökning var att få syn på hur barn tar sig in i lek och vilka strategier de 

använder sig av, vi ville också se hur barnen använder språket för att bli delaktiga i lek. Vi har 

studerat barngrupper utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vi har försökt att se till enskilda 

individers kommunikativa strategier och hur de används för delaktighet i gruppen. Vi har valt 

en etnografisk metodansats som enligt Denscombe (2009) och Fejes och Thornberg (2009) 

går ut på att bevittna händelser i dess naturliga miljö.  

Vi genomförde videoobservationer och förde fältanteckningar som stöd. Fangen (2005) 

beskriver att som deltagande observatör studerar forskaren det som människor själva skapar, 

gör och säger. Forskaren studerar också vilka positioner och roller de studerade intar utan att 

forskaren själv är med och påverkar. Det finns både för och nackdelar med att använda 

deltagande observation som metodansats. Likt Denscombe (2009) ser vi fördelen i enkelheten 

av metoden då den har ”jag” som huvudsakliga forskningsredskap. För att tolka det vi själva 

ser är det viktigt att förhålla sig kritisk till de observerade sekvenserna då det är lätt att lägga 

in egna värderingar och utgå från tidigare erfarenheter.  För att undvika att blanda in egna 

värderingar använde vi oss forskartriangulering. Genom att vi tillsammans studerade samma 

material kunde vi se olika saker och komma fram till olika slutsatser . Det som kan stärka vår 

insamlade empiri är att vi ofta kom fram till samma slutsatser. Videoobservationer var för oss 

en lämplig metod, då vi hade möjlighet att kunna studera händelserna flera gånger och 

upptäcka nya saker. 

Vi valde ut barngrupper med äldre barn i förskolan som ofta har ett mer verbalt utvecklat 

språk. Barnen som ingick i vår undersökning var i åldrarna 3-5 år. Vi valde ut två förskolor 

som vi är bekanta med. Denscombe (2009) beskriver vikten av att forskare inte ska påverka 

de naturliga händelserna utan försöka smälta in i den rådande miljön. Vi ser det som en fördel 

att vi valde förskolor som vi är bekanta med då det är lättare att få tillgång till verksamheten. 

Vi valde att inte delta i barnens aktiviteter då vi ville ha så naturliga händelser som möjligt. Vi 

försökte också så långt som möjligt att inte ingripa i barnens lek om t.ex. en konflikt i leken 

uppstod. 
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Vi fick medgivande från alla föräldrar på förskolorna att observera deras barn. Vi utförde våra 

observationer under fem eftermiddagar och gjorde sammanlagt 10 observationer. Vi har en 

medvetenhet om att om vi valt andra dagar eller utfört fler observationer så hade kanske vårt 

resultat kunnat se annorlunda ut.  

5.2 Resultatdiskussion 
I analysen av våra observationer har vi kunnat urskilja ett par olika strategier som barn 

använder sig av för att försöka bli delaktiga i lek i förskolan. Dessa har vi delat in i två teman 

du o jag och erbjuda/ta ett föremål. Vi har även i vår undersökning uppmärksammat språkets 

betydelse för delaktighet i lek.  

I analysen av det empiriska materialet identifierade vi en strategi som barnen i båda 

förskolorna använde sig av. Strategin har vi valt att kalla du o jag. Den uttrycker som vi tolkar 

det, en strävan om att vilja leka med en specifik kompis, strategin användes också för att 

försöka hålla kvar en kompis i den rådande leken.  

Enligt Tellgren (2004) möts barnens tillträde till lekar ofta av motstånd från andra barn som 

försöker skydda och behålla sina interaktionsutrymmen. Hon menar vidare att barn ofta 

konstruerar ett antal strategier för att utesluta kamrater från interaktionsutrymmena. Detta 

kommer tydligt till uttryck i exempel 1 där Fredrik lägger sina händer på Robins axlar, ser 

honom i ögonen och viskar något för oss ohörbart i hans öra, varefter han föser Robin ut ur 

byggrummet. Vi tolkar detta som att han viskat något om att de ska fortsätta leka något annat i 

läsrummet. Strategin som Fredrik använder sig av fungerar avskärmande mot de andra 

barnen, då han vill visa att nu är det ”du o jag”, kom med här. Fredrik erbjuder som vi 

uppfattat det en annan aktivitet i ett annat rum, och använder sig då av Corsaros strategi 

föreslå annan aktivitet (Suggest other activity). 

I exempel 2 kan vi se samma fenomen när Elin kommer in i stora lekrummet där Hanna och 

Sara är och letar efter något. Elin går fram till Sara och vill att hon ska säga hej till Andreas, 

Hanna försöker då försvara leken genom att säga ”Neeaj (…) strumpa”. Hanna som har ett 

mindre verbalt utvecklat språk får svårt att behålla sin position i leken då Elin vill ta över 

hennes plats. Elin lägger sina händer på Saras axlar och tittar henne in i ögonen och upprepar 

samma hälsning igen ”säg hej till Andreas” och då svarar Sara. Efter att Sara svarat på Elins 

hälsning blir Hanna utanför och de två flickorna, Sara och Elin uppmärksammar inte Hannas 

närvaro. Elin och Sara fortsätter sin lek men vi märker att Sara börjar tycka att Elin styr för 

mycket och försöker då avsluta leken. Elin försöker hålla kvar Sara i leken genom att använda 
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sig av strategin du o jag upprepade gånger. Corsaro (2003) beskriver att barn skyddar sina 

interaktionsutrymmen och att det kan ses som själviskt men han menar att barn inte gör det 

för att utesluta andra barn utan för att de vill fortsätta dela vad de redan delar i leken. Fredrik 

har som vi förstår det en lek, som han vill dela ensam med Robin. 

Att barn har olika statusroller i barngrupperna kom till tydligt uttryck. De två barnen som 

använder strategin du o jag i våra observationer uppfattade vi hade högstatusroller i 

grupperna. Med högstatusroller menar vi barn som är populära att leka med och är högt 

respekterade. Löfdahl (2007) beskriver att lek inte alltid är roligt och meningsskapande, den 

kan också vara jobbig eftersom barn ständigt måste kämpa med att skaffa sig en position i 

gruppen. Hon menar att som barn skydda sin position och få behålla sina vänner för 

delaktighet kan vara en orsak till att skydda sin lek från andra barn. Vi tolkar det som att 

Fredrik och Elin värnar om sina positioner, de roller som de har i gruppen och som de 

säkerligen arbetar hårt för att upprätthålla och bevara genom att använda sig av olika 

strategier. 

Vi upplever att leken ofta inte ses som viktig av personer som inte är insatta i förskolans 

verksamhet och dess pedagogik, lek är bara lek. Williams (2006) uttrycker att lek, fantasi och 

känsla är grunden för att barn ska lära sig empati som i sin tur leder till delaktighet. 

Strömqvist (2003) betonar att det är i sampel med sin omgivning som barn lär sig språk, både 

talat språk och skriftspråk eller teckenspråk. Vi anser att det finns en stor okunskap i 

allmänhet om lekens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Här har 

förskolans pedagoger en viktig roll i att sprida lekens förtjänster och framhålla varför den är 

så viktig. 

Det framkom i våra observationer att barnen på förskolorna använde föremål som de erbjöd, 

förhandlade med eller tog för att få tillträde till lek. I exemplen ”erbjuda/ta ett föremål” har vi 

presenterat tre exempel där barnen använder sig av föremål för att försöka blir delaktiga i 

leken. Något som vi uppmärksammade var att barn som hade ett verbalt mindre utvecklat 

språk ofta använde sig av just föremål för delaktighet. 

 I de tre exempel vi presenterat i ”erbjuda/ta ett föremål” kan vi se hur tre barn Jocke, Saga 

och Ville med ett mindre verbalt utvecklat språk försöker ta sig in i leken. Williams (2006) 

beskriver att barn lär sig sociala koder genom att härma andra barn som i sin tur leder till 

delaktighet. Jocke använder sig i exempel 4 av att erbjuda ett föremål. Jocke har hittat en nalle 

som Sara tycker mycket om och kommer för att erbjuda den. Han blir uppmärksammad av 
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Sara och vi kan då se hur Saga försöker få tillträde till leken genom att be Jocke leta efter en 

kanin, Jocke och Saga går iväg för att leta. Saga försöker att härma Jockes strategi för att bli 

inkluderad i leken. I exempel 3 försöker Ville erbjuda en babynappflaska med saft för att få 

tillträde, men strategin misslyckas och han blir inte inkluderad i leken. Saga försöker i 

exempel 5 att bli delaktig genom att ta gosedjurs apan som Sara och Filippa har när de leker i 

köket, strategin misslyckas och hon går iväg för att leka själv. Williams (2006) uttrycker även 

hur viktigt det är att barnen lär sig de kunskaper som krävs för att få vara delaktig i den 

kamratkultur som finns, genom samspel och kommunikation med andra barn bildar de 

kunskap om hur de kan få tillträde till lekar.  

I exempel 3 och 5 ser vi hur varken Ville eller Saga får tillträde till leken, inte heller Jocke 

blir delaktig i Saras och Elins lek. Löfdahl (2007) beskriver att språket är ett viktigt verktyg 

för att kunna förhandla i lek. Bruce (2010) och Strömqvist (2003) anser att barn lär sig språka 

i interaktion och lek med andra barn. Bruce (2010) beskriver att barn utvecklar sin 

språkförmåga i leken samtidigt som språkförmågan fungerar som en inträdesbiljett till lek. Vi 

menar att det här finns en problematik, det är viktigt för barnen att samspela och lära sig hur 

de kan skapa bra strategier för att få tillträde till lek samtidigt som språket också är viktigt för 

att kunna få tillträde lek. Lek och språk är alltså ömsesidigt beroende av varandra. Genom att 

språket utvecklas i samspel med andra kan även leken utvecklas genom språket. Att Jocke, 

Saga och Ville inte blir inkluderade i leken kan kanske vara en konsekvens av att de har ett 

verbalt mindre utvecklat språk. Utan ett utvecklat språk är det svårare att bli inkluderad i lek, 

samspelet i leken med andra barn är det som utvecklar språket.  

Vi menar att det klasiska uttrycket ”alla får vara med” som vi vuxna ofta säger till barn som 

blir uteslutna i lek har dåliga framgångsfaktorer. Nästan alltid avslutas leken eller så förflyttas 

den vidare och barnet som skulle få vara med blev ändå inte inkluderad i leken. Vi ser andra 

lösningar till att få barn som nekas tillträde till lek att bli delaktiga. Ofta kan barnets status i 

gruppen vara låg, kanske på grund av ett verbalt mindre utvecklat språk. Det anser vi att 

pedagoger kan höja genom att säga ”titta vad hon/han kan”. Visa på barnets styrkor för att på 

så sätt försöka höja barnets status i gruppen. När pedagoger iakttar en lek och ser hur ett barn 

kämpar med olika strategier för att försöka ta sig in i leken utan några framsteg kan kanske 

pedagogen tänka ut en strategi att delge barnet för att få tillträde, försöka ge barnet de ”rätta 

verktygen” för att lyckas. Kanske kan pedagoger ge barnet något intressant att tillföra i leken, 

t.ex. om barnen leker i ett lekkök kan pedagoger ge barnet som söker tillträde en skål med 

riktiga makaroner att tillföra till leken. Om det sedan är en vinnande strategi eller inte återstår 
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ju att se. Men då har pedagogen ändå försökt få barnet delaktig i leken. Nekades barnet kan 

pedagogen kanske säga ”de ville nog leka ensamma nu, vi kan prova igen om en stund”. 

För att ”alla ska får vara med” ser vi vikten av att ge barnen ”rätta verktygen” för att få 

tillträde till leken, vi menar att pedagoger borde ge sig tid till att observera barnens lekar. Vid 

en första anblick in ett rum kan pedagoger kanske tänka att, ”där leker de tre barnen, vad bra” 

Men är det tre barn som leker tillsammans? Eller kan det vara två barn som leker tillsammans 

varav ett barn som försöker att få tillträde till leken? I exempel 3 i vårt resultat blir detta 

tydligt då Elvira, Ellis, Cornelia och Ville leker i ett lekkök. Vid en första anblick på den 

pågående leken är man nästan övertygad om att alla fyra barnen är delaktiga i den pågående 

leken. Inte heller under tiden vi observerade leken lade vi märke till Villes utanförskap och 

hans försök till tillträde. Det vi vill trycka på här är vikten av att pedagoger tar sig tid till att 

observera sina barngrupper i leken. Vi anser att pedagogerna kan upptäcka mycket som kan 

hjälpa de barn som är utanför i leken in i lekgemenskapen. Men då krävs kunskap om bland 

annat barns strategier för delaktighet. 

Ett annat klassiskt uttryck som vuxna ofta använder är ”gå och fråga om du får vara med”. 

Corsaro (2003) upptäckte i sin studie att barn sällan går direkt fram och frågar om tillträde till 

lek. Han menar att barn som ställer direkta frågor ofta uppfattas av de andra barnen som om 

de inte vet vad som försiggår i leken och kan därför ses som ett hot mot den pågående leken. 

Ändå är det en strategi som används av barn, strategin fråga om tillträde (request for access), 

barn frågar verbalt om de får vara med. Vi anser att vuxna också använder sig av de strategier 

som Corsaro upptäckt i sin studie. Om vuxna försöker få tillträde till ett samtal med en grupp 

människor som står och pratar så kanske vi först cirkulerar runt och försöker höra vad de 

samtalar om för att sedan inflika med någon passande kommentar. Vi använder oss alltså av 

omringande av området, cirkulerar runt ett område utan att verbalt säga något. För att sedan 

använda oss av strategin producera en variant av pågående handling, skapa något som liknar 

det beteende eller handling som pågår, utifrån det här scenariot skapa en passande 

kommentar. Vi upplever att vuxna inte så ofta frågar om direkt tillträde, kanske för att det för 

oss vuxna upplevs som en mindre bra strategi. Kanske kan då inte heller pedagoger ”kräva” 

att barn ska gå fram till en grupp andra barn och fråga om tillträde. Barn gör väl oftast som 

vuxna gör. 
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5.3 Sammanfattande kommentarer 
Sammanfattningsvis visar vårt resultat att barn använder sig av ett flertal olika strategier för 

inkludering i lek. Vi såg tydligt i våra observationer hur språk och lek är beroende av 

varandra. Leken utvecklar språket och språket utvecklas genom leken, här finns en 

ömsesidighet. Språket kunde även utifrån våra observationer vara nyckeln till om barn fick 

tillträde till lek eller inte. Vi menar att pedagoger behöver skapa sig en större medvetenhet om 

hur barn använder strategier för inkludering i lek och vi ser utbildning som en viktig del. Vi 

hoppas att vår studie kan bidra med en större förståelse om lekens betydelse och att den är en 

stor och viktig del för barns utveckling.  
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Bilaga 1 

Till föräldrarna på XXX/XXXförskola 

Vi heter Mija Jansson och Pernilla Ståhl och läser just nu vår sista termin på lärarprogrammet 

vid Örebro universitet. Vi ska nu skriva vårt examensarbete inom pedagogik där vi intresserar 

oss för barns kommunikation i lek. Vi har fått tillåtelse av personalen på förskolan att göra 

observationer av leksituationer i barngruppen där era barn går. Vi kommer att videofilma 

leksekvenser samt föra anteckningar när vi observerar leken. Vi söker ert medgivande för 

detta. Materialet vi samlar in kommer efter avslutad kurs att förstöras och endast att användas 

av oss och eventuellt visas för vår handledare. I uppsatsen förblir alla barn och vuxna som 

ingår i undersökningen anonyma och deltagandet är helt frivilligt. Ert barn kan när som helst 

välja att avbryta. Efter avslutad kurs förstörs det insamlade materialet. 

 

Vi ber er att ni som vårdnadshavare skriver under detta brev och lämnar till förskolan så snart 

som möjligt, dock senast _________________________ 

Godkännande för medverkan i observationsstudien  

 

Barnets namn: ______________________________________________________________  

Förskola: __________________________________________________________________  

Avdelning:_________________________________________________________________  

 

   Jag tillåter att ni observerar och videofilmar mitt barn.  

   Jag tillåter INTE att ni observerar och videofilmar mitt barn. 

 

Målsmans underskrift:  

__________________________________________________________________________  

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor 

XXX@mail.se 

XXX@mail.se 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Mija Jansson & Pernilla Ståhl 

 

 


