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Abstrakt 
Engelska titeln: “Can I play with you?” A study on how children goes into a play or 

fellowship.  

 

Svenska titeln: ”Får jag vara med?” En studie om hur barn går in i en lek eller 

gemenskap. 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka strategier som barn använder sig av när de vill 

tillträda en redan pågående lek. Det fanns tre frågeställningar som studien utgick ifrån 

och den första handlade om vilka strategier barn använde mest och den andra om vilka 

som accepterades från övriga barn. Den tredje frågeställningen inriktade sig på 

förskollärarens roll att stötta barns samspel. Insamlingen av data skedde genom 

observationer av barn när de skulle tillträda en lek samt intervjuer med två förskollärare. 

Studien resulterade i att barn ofta använder sig utav flera olika strategier och att det inte 

är ovanligt att de försöker med en ny strategi efter ett misslyckande. Förskollärarna har 

båda belyst betydelsen av att finnas till hands för att stötta barns samspel. Det kan finnas 

situationer där det inte går att vara fler barn och det är av största betydelse att då se till att 

barnet som inte får vara med inte känner sig kränkt. Här har förskollärarna en stor roll att 

fylla genom att kunna se när dessa händelser övergår till kränkningar. Kompissolen är en 

metod som de använder sig utav för att belysa positiva handlingar som barnen utträttar. 

Istället för att bara upprepa vad barnen inte får göra, inriktar de sig på när barnen är 

hjälpsamma mot deras kamrater.  

 

Nyckelord 
Engelska: Play, Peer culture, children’s access strategies, preschool teacher’s role.  

 

Svenska: Lek, kamratkultur, barns tillträdesstrategier, förskollärarens roll. 
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1 Inledning 
Psykologen Margareta Öhman är inspirationen till den här studien och hon belyser att 

barns interaktioner hela tiden handlar om situationer där de ”hissar och dissar varandra”, 

med andra ord uppmuntrar och kränker varandra.  I de flesta fall får barn lära sig att fråga 

”får jag vara med?” när de vill tillträda en redan pågående lek. Här poängterar Öhman 

(2008) hur ett nej på den frågan kan påverka barnen negativt och hur betydelsefullt det är 

att pedagoger följer upp och observerar barns lek. Alla förskolegrupper har sin egen 

kamratkultur, som inte varje barn möjligtvis måste dela. Barn skapar sig en egen 

uppfattning av sig själva och sin omvärld som sedan lägger grunden för hur barn 

samspelar i olika kamratkulturer.  

 

Tellgren (2004) belyser liksom Jonsdottir (2011) att det inte finns mycket forskning att 

tillgå kring yngre barns samspel och kamratinteraktioner. Bristen på denna form av 

forskning stärkte mitt intresse för att undersöka barns lek. Inriktningen i undersökningen 

kommer att vara hur barn agerar för att börja leka med andra, hur de väljer att dela lekvärld 

med andra barn och hur de blir bemötta i sina försök.  

 

Jag ville även göra den här studien för att se vad som fungerar och inte fungerar i barns 

försök till lek. För att sedan i mitt yrke som förskollärare kunna stötta barnen på bästa sätt 

när de ska lära sig de sociala koderna. Samt att undvika att barn hamnar utanför bara för 

att de inte vet hur ska ska gå tillväga när de vill leka med andra.  

 

 

1.1 Begreppsdefinition 

Begreppet kamratkultur har en stor del i studien och en kamratkultur skapas när barn 

regelbundet umgås med varandra (Skånfors, 2013). Grundaren till begreppet är 

sociologen William Corsaro och det används för att få en förståelse över barnens 

relationer till varandra (Williams, 2006).  När barn skapar sig en egen kamratkultur tar de 

information från vuxenvärlden och omvandlar till deras egen unika kultur (a.a.). Detta 

gör att ingen kamratkultur är den andra lik och både  Löfdahl (2004) och Öhman (2008) 

belyser att mönster för hur lekar och samspel utvecklas, beror på vilka regler barnen har 

skapat inom kamratkulturen.  
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet inleds med en beskrivning av barns lek under rubriken 2.1 Lek följt av 

2.2. Förskollärarens roll. Därefter kommer 2.3. Förskolans läroplan följt av 2.4. Tidigare 

forskning som presenterar tre avhandlingar baserade på studier om barns 

kamratrelationer. 2.5. Teoretiska perspektiv presenterar det sociokulturella perspektivet. 

2.5.1 Barns kamratkultur och tillträdesstrategier, presenterar William Corsaros begrepp 

kamratkultur samt en studie om barns tillträdelsesstrategier. 

 

2.1 Lek 
Den svenska förskolan har till viss del sitt ursprung i Friedrich Fröbels tankar om 

barnfostran (Norén-Björn, 1995; Riddersporre & Persson, 2010). Framförallt lyfter 

Fröbel fram lekens betydelse för barns utveckling. Han menade att leken för barn har 

samma betydelse som ” den groende växtens hjärteblad”, den är således livsviktig (Noren-

Björn, 1995 s.35; Tullgren, 2004). Alla barn har egna livsvärldar som de delar med 

varandra i leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). I jämförelse med hur barn 

och vuxna samspelar befinner sig barn på en jämlik nivå, det finns därför inga absoluta 

rätt eller fel i barns lekvärldar. Därav kan regler ständigt omdefinieras och förändras och 

barn kan därför gripa tag i varandras lekvärldar utan begreppsliga eller instrumentella 

gränser (a.a.). Leken är barnens arena där de får möjlighet att utveckla både sin 

kommunikativa och sociala kompetens (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Jensen 

& Harvard, 2009). ”Det viktigaste är att få leka” lyfter Öhman och poängterar vikten av 

”att få leka” (2008, s.189). Genom att ge barnen utrymme och tid i den fria leken innebär 

däremot inte att barnen leker eller samspelar i en gemenskap. Sitter barnen och studerar 

en leksak ihop har de ett socialt samspel utan att leka. Om barnen sitter vid samma bord 

men undersöker två olika leksaker sker varken samspel eller lek. Barnen kan även leka 

fantasilekar oberoende av varandra, de leker men har inget samspel och till sist kan de 

gemensamt engagera sig och visa fokus i en och samma lek. Det är då barnen leker och 

samspelar ihop i en gemenskap. Samtidigt innebär också att få leka, att barnen får vara 

med och leka. Barnen blir valda och accepterade av de andra barnen som lekkamrat och 

de får då möjlighet till att dela lekvärldar och frambringa gemenskap. Det är i leken som 

barnen möts och blir vänner och ovänner. Barnen tolkar och läser av hur de ska bete sig i 

ett visst sammanhang, detta kallas sociala kunskapssystem (a.a.). Jensen och Harvard 

(2009) lyfter fram tre sociala lekregler som behövs för att leken ska fungera. Dessa tre 

lekregler är samförstånd, att barnen ska vara överens om vad de leker, ömsesidighet, leken 

är jämställd för alla barn och till sist turtagande som innebär att alla barn får vara med 

och bestämma. Har barnen inte har knäckt koden om dessa sociala lekregler kan det finnas 

risk för konflikter. Barnet som inte tillägnats sig lekreglerna kanske inte har förståelse för 

att barnet kan upplevas som ”störande” i leken (a.a.). 

 

2.2 Förskollärarens roll 
När det kommer till barns lek har förskollärare en stor uppgift att kunna förstå samspelet 

i barnsgruppens olika konstellationer (Öhman, 2008). Öhman menar på att det inte ska 

tas förgivet att det alltid är bäst ”att alla får vara med” (Öhman, 2008, s.8). Det är viktigt 

att förskollärare kan uppmuntra barns positiva värderingar och handlingar för att bidra till 

ett inkluderande och positivt klimat. Det ställer dock krav på att förskollärare ska kunna 

se och reagera på kränkningar mellan barn och dessutom se skillnad på det som Öhman 

kallar ”en normal dissning” och när en uteslutning övergår till en kränkning (a.a.).   

 

Lindqvist (1996) framhäver att det är vanligt att förskollärare inte deltar i barnens lek mer 

än att förse barnen med material. Pape (2001) lyfter fram att det är förskollärarens uppgift 
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att barnen får en bra vistelse i förskolan. Målet är att alla barn genom leken, ska få träning 

i social kompetens. Frågan är hur detta ska gå till när förskollärare ofta befinner sig i ett 

annat rum och menar att ”ja, de leker ju så bra” (Pape, 2001, s.141). Pape menar att det 

är av betydelse att förskollärare ställer sig frågan ”Vad gör barnen under den fria leken?” 

och att de också frågar sig vad barnen lär sig när de leker ihop, samt att de 

uppmärksammar vem barnen leker med (Pape, 2001, s.141). En händelse som Pape 

uppmärksammar är när ett barn drogs till en förskollärare istället för att leka med de andra 

barnen. Förskolläraren började då under en längre period att leka med barnet tillsammans 

med de andra barnen. Fokus låg på att förskolläraren ifråga skulle koncentrera sig på att 

få med barnet i leken istället för andra sedvanliga uppgifter såsom att svara i telefonen 

och att lösa konflikter. Efter ett halvårs tid syntes först en förändring, men det lönade sig 

och flickan blev en omtyckt lekkamrat. Hade förskolläraren inte uppmärksammat detta 

och arbetslaget inte kommit överens om att lägga ner den tiden på barnet. Finns det en 

risk att barnet inte kunnat utveckla sin sociala kontaktyta och inte fått möjligheter till ett 

socialt lärande (a.a.) Förskollärarna är barnens förebilder och det är deras uppgift att ge 

barnen stöd poängterar Jensen och Harvard (2009). De menar också att det är 

betydelsefullt att barnens lek förblir ostörd men att det även är en trygghet för barnen om 

det finns förskollärare närvarande. Löfdahl (2014) klarlägger att förskollärares roll i 

dagens samhälle är att på ett osynligt vis styra och strukturera upp barns lek. Det är idag 

nästan mer betydelsefullt hur barnen leker istället för vad barnen leker. Hon refererar till 

Tullgrens (2004) studie där resultatet visar på att förskollärare på ett vänligt och knappt 

märkbart sätt går in i barnens lekar för att styra om till ett mer passande innehåll. Lekar 

som är farofyllda och obehagliga omvandlar förskollärarna till lugna lekar (a.a.).  

 

2.3 Förskolans läroplan 
I förskolans läroplan belyses det att leken ska prägla förskolans verksamhet (Skolverket, 

2010). Barnen ska ges möjlighet att byta mellan många olika aktiviteter under dagen och 

de ska få plats för lek och fantasi. Läroplanen knyter in leken i många av läroplansmålen, 

men det läroplansmål som mest framskriver leken är: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära 

(Skolverket, 2010, s.9). 

 

Förskolans läroplan belyser också att förskolan ska sträva efter att barnen ska få utrycka 

åsikter och tankar för att kunna påverka sin situation (Skolverket, 2010). Samt att sträva 

efter barnen ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar. Det framgår att 

arbetslaget ska: 

 

 ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större 

ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen 

(Skolverket, 2010, s.12). 

 

2.4 Tidigare forskning 
Jonsdottir (2007) lyfter i sin avhandling att förskolan ses som en arena för barns samspel. 

Samspel, kamratskap och vänskapsrelationer upptar den största delen av barnens vakna 

tid. Det är dessa relationer som är källan till barns välbefinnande, men även deras 

frustationer. Avhandlingens syfte var att studera om förskolan är en miljö där alla barn 

får möjligheter att skapa goda relationer. Tidigare studier är eniga om att det är barnens 

sökande efter kamratskap och andra gemensamma aktiviteter som utgör den 
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grundläggande strukturen för barns samspel. Trots att barn är duktiga på att samspela med 

barn under olika perioder, söker de ändå efter den trygga basen som utvecklas i närmare 

vänskapsrelationer. Det finns tydliga brister i kunskapen om barns egen uppfattning av 

samhörighet och utanförskap. Studien är en utfyllnad av tidigare forskning och både 

omfattningen och förekomsten av barns gemenskap och utanförskap i kamratgruppen blir 

synligt. Den ger också en bild av pedagogers uppfattning av barnens färdigheter och 

sociala egenskaper. Slutsatserna som kan dras av studien är att majoriteten av barnen i de 

undersökta förskolorna ingår i en social gemenskap. Däremot är det runt 50 barn som inte 

känner denna sociala gemenskap vilket innebär att flera förskolor brister i sitt arbete att 

alla barn ska känna sig delaktiga i gruppen. Barnens tillhörighet, samhörighet och 

vänskapsrelationer påverkas av barnens förskoleplacering och vilken avdelning barnet är 

placerat på. Det finns däremot inget som kan förklara skillnaderna mellan avdelningarna 

(a.a.).  

 

I likhet med Jonsdottir (2007) studerar Tellgren (2004) barns kamratrelationer. Men till 

skillnad från Jonsdottir inriktar sig Tellgren mer på hur barnen själva skapar relationer 

medan Jonsdottir studerar hur förskolan ger barnen möjligheter till relationsskapande. 

Syftet i Tellgrens (2004) avhandling är att utforska interaktionen mellan barn i åldrarna 

tre till fem år. Huvudfokuset var att utforska hur barnen skapar, upprätthåller och avslutar 

relationer. Studien är genomförd i den fria leken, däremot är det inte bara i leken som 

interaktion mellan barnen pågår. Tellgren har framförallt använt sig av ett 

interaktionistiskt och sociokulturellt perspektiv i studien. Två intressen som är tydliga hos 

barn lyfts i studien, det ena är att bli en del i andras interaktionsutrymme, att bli en del av 

andra barns sociala gemenskap. Det andra är att skydda sitt interaktionsutrymme (a.a.). 

Slutsatsen i studien är att barn lägger mycket tid på interaktion med andra barn. Det var 

ett tidskrävande, kreativt och tålmodigt arbete för barnen när de försökte skapa 

kamratrelationer och skapa ett eget interaktionsutrymme. En intressant slutsats i 

avhandlingen är att barnen inte ger upp efter ett första misslyckande, utan de kan komma 

tillbaka uppåt fem gånger med nya tillträdesstrategier. Minst lika mycket strategier som 

barn använde för att delta i leken med andra barn, använde sig de utav strategier för att 

hålla andra barn borta från deras interaktionsutrymme. När barnen försvarar deras 

interaktionsutrymme märker de att de själva klarar av diskussionerna. Under dessa 

diskussioner tas det upp vem som är med i leken och vem som inte är det (a.a.). 

 

Skånfors (2013) avhandling bygger på fyra artiklar som hon själv har varit med och 

skrivit. Syftet med studien är att belysa barnens egna kunskaper som de skapar i 

gemenskap med varandra. En teori som har haft stor inverkan i Skånfors studie är 

sociologen William Corsaros teori om barnens egna kamratkulturer. Genom denna teori 

har Skånfors kunnat studera hur barn skapar sina egna normer i interaktioner mellan 

varandra. Studien är framförallt inriktad på att studera hur faktorer som makt, status och 

socialt deltagande kan påverka dessa kamratkulturer. Hur barnen själva förhandlar om 

normerna i deras sociala sammanhang. Resultatet resulterade i två aspekter, varav den 

ena handlar om hur barnen kan skapa och upprätthålla relationer och den andra hur de 

kan distansera sig från relationer. Faktorer som hade betydelse för hur barn lyckades 

skapa och upprätthålla relationer var bl.a. åldersskillnaden mellan barnen och vilka 

färdigheter och kunskaper barnen hade gemensamt (a.a.). 

 

2.5 Teoretiska perspektiv  

Lev Vygotskij är upphovsmannen för det sociokulturella perspektivet och han ansåg att 

barn bygger upp sin kunskap i samspel med omvärlden (Hwang & Nilsson, 2011; Säljö, 

2010; Vygotskij, 1995). I varje samspelssituation formas en förändring och ett nytt 
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lärande bildas. Säljö (2014) belyser lärandet som en naturlig och samtidigt nödvändig 

aspekt för människans samvaro. I alla år har människan lärt sig och delat med sig av 

kunskaper mellan varandra och det är i det vardagliga samtalet som detta sker. Människan 

är från början en social varelse som är inställd på samspel med andra. Det finns genetiskt 

lagrat för människan att söka sig till och svara andra människor via fysisk och verbal 

kommunikation (a.a.). Mediering är ett återkommande begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet som betyder att människan använder olika verktyg i sociala sammanhang 

(Säljö, 2010). Enligt Vygotskij fanns det två utmärkande redskap som människan 

använder sig utav, språkliga och materiella (Säljö, 2010, Williams, 2006). Vygotskij 

menade att språket är redskapets redskap (a.a.). Genom det skrivna och talade språket kan 

vi kommunicera och visa förståelse för varandra (Säljö, 2010). Däremot finns det fler 

medierande redskap som kan användas av människor för att kunna kommunicera. 

Människan kan ses som en multimodal teckenskapare då människan ständigt utvecklar 

nya sätt att uttrycka sig på (a.a.). Nyckeln till socialt lärande enligt Williams (2006) är att 

det är individen ifråga som själv styr imitationen och att detta är vanligt i de yngre åldrarna 

eftersom det verbala språket inte är utvecklat. Inom det sociokulturella perspektivet finns 

tre begrepp, som Löfdahl (2004) kopplar till sin lekteori. Dessa är kontext, tidigare nämnt 

begrepp mediering och kommunikation, där Löfdahl (2004) menar att kontextbegreppet 

innebär att barngruppen och miljön har en ömsesidig inverkan på varandra. Beroende på 

hur omgivningen är uppbyggd, påverkar den vilka möjligheter barns lek har och barns lek 

och barngruppen påverkar i sin tur omgivningen (a.a.). 

 

Fantasi är ett begrepp med stort inflytande i Vygotskijs teori då han menar att fantasin är 

en del av leken (Vygotskij, 1995). I barns lek finns redan en grund för skapande och det 

är i leken som barnen tolkar och lever ut sina upplevelser. De dramatiserar och berättar 

en historia i deras lek, vilket gör att lek och historia kompletterar varandra. 

Fantasiprocessen finns med andra ord i barns lek (a.a.). Eller som Olofsson (2003) tolkar 

Vygotskij, att begreppen fantasi och lek är synonymt. Både fantasin och leken är hämtade 

ur verkligheten men de är båda ”på låtsas” (a.a.).  

 
2.5.1 Barns kamratkulturer och tillträdesstrategier 

Sociologen William Corsaro myntade begreppet kamratkultur och beskriver det som ”en 

stabil uppsättning av handlingar eller rutiner, artefakter, värderingar och funderingar som 

barn skapar och delar i interaktion med varandra” (Löfdahl, 2014, s.13; Löfdahl, 2004; 

Williams, 2006). Corsaro har gjort många studier om kamratgruppsinteraktioner och 

betydelsen av kamratkulturer i barns sociala utveckling (Williams, 2006). Corsaro, 

liksom Vygotskij, betonar vikten av barns utveckling i sociala aktiviteter. Begreppet 

kamratkultur används för att förstå och beskriva barns relationer till varandra i förskolan 

(Löfdahl, 2014). Kamratkulturernas utveckling är olika på varje förskola och det kan på 

en och samma avdelning förekomma ett antal olika kamratkulturer (Löfdahl, 2004).  Barn 

använder sin kommunikativa förmåga för att skapa sig ett sammanhang i 

kamratkulturerna och språket är här ett angeläget kommunikativt redskap (Löfdahl, 2004; 

Löfdahl, 2014). Corsaros studier visar på att barn är fullt medvetna om vilken betydelse 

deras kommunikation har för leken (Löfdahl, 2004).  

 

Corsaro har i en studie om barns tillträdesstrategier funnit femton vanliga 

tillträdesstrategier som barn använder när de vill tillträda en lek (Corsaro, 1979). Studien 

hade två huvudteman, det första är tillträdesstrategier, även kallat ”access-strategier” dvs. 

hur barn gör för att vinna tillträde till en interktion. Det andra är ”respons på tillträde”, 

d.v.s. att barnet blir accepterat i leken, verbalt eller icke verbalt. Corsaros 
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tillträdesstrategier inspirerades Tellgren (2004) av i sin avhandling och de presenteras här 

i Tellgrens svenska översättning: 

 

Den första tillträdestrategin är icke verbal entre, barnen närmar sig området och leken 

utan att säga något (Tellgren, 2004). Den andra är att barnen producerar en variant av 

leken, de skapar en liknande handling av det som pågår, detta kan ske verbalt och icke 

verbalt. Den tredje tillträdesstrategin innebär att barnen avbryter en pågående aktivitet, 

verbalt eller icke verbalt. I den fjärde kan man se att barnen omringar området där barnen 

leker, de cirkulerar i närheten av de andra barnen. Femte strategin handlar om att barnen 

gör anspråk på ett föremål eller området där barnen leker, detta sker verbalt. Den sjätte 

tillträdesstrategin handlar om att barnen verbalt frågar om de får vara med. Den sjunde 

tillträdesstrategin som Corsaro upptäckte var att barnen frågade en deltagare om vad som 

pågick i aktiviteten. Den åttonde tillträdesstrategin innebar att barnen använde vuxnas 

auktoritet, de använde sig av den verbala förmågan för att påpeka vuxnas regler för 

lekområdet. Nionde strategin innebar att barnen gick in i området och erbjöd en present 

till någon eller några av de som lekte, detta skedde verbalt eller icke verbalt. Den tionde 

strategin innebar att barnen gick in i leken och verbalt hälsade på deltagarna. Elfte 

strategin handlar om att barnen använde sig verbalt för att påpeka ett vänskapsband med 

en eller flera deltagare i leken. Den tolfte innebar att barnen verbalt frågade en 

ickemedlem i leken om hjälp till området där aktiviteten pågår. Trettonde handlar om att 

träda in i ett område för att acceptera en inbjudan av deltagarna. Fjortonde och näst sista 

strategin handlar om att be en deltagare att lämna leken för en egen aktivitet. Den sista 

strategin var att ta upp individuella kännetecken av en eller flera deltagare (a.a.). 

 

Alla strategier fick såklart olika responer, positiva och negativa både verbalt och icke 

verbalt (Tellgren, 2004). De barn som misslyckats med en tillträdesstrategi kunde lyckas 

med en annan strax därefter. Den vanligaste strategin i studien var att barnen använde sig 

utav den icke verbala entrén. Det var också denna strategi som gav mest positivt gensvar 

hos de andra barnen. Den mest använda strategin efter den icke verbala entrén var att 

fråga om tillträde. Däremot var det inget barn som meddetsamma fick ett klart ja på 

frågan. Barnen behövde istället kombinera strategin med en annan. Ytteligare en väl 

använd strategi var att producera en variant av leken som pågår. Det var även vanligt att 

barnen omringade området och refererade till de vuxnas auktoritet. Bortsett från Corsaros 

strategier fann Tellgren två ytterligare strategier. Den första av dessa strategier är den 

iaktagande strategin, är på gränsen lik omringande av område. Skillnaden är att barnen i 

den iaktagande strategin stannade upp och studerande vad som pågick för att sedan träda 

in i leken. Den andra strategin är det förmildrande anspråkets strategi. Hon nämner ett 

exempel då en flicka säger ”ja bara sitter jag” och en annan flicka frågar ”får ja va mä en 

gång” (Tellgren, 2004, .s. 132). Det är inte en påträngande strategi och det accepterades 

ofta. Det är dock en strategi som användes sist (a.a.).   
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3 Syfte 
Syftet med studien är att närgranska och bidra med kunskap om vilka metoder barn 

använder sig av för att interagera i leken med andra barn, inom förskolans kontext. Ett 

syfte är också att studera vilka stragier förskollärare använder för att stötta barn när de 

ska tillträda en lek.  

 

3.1 Frågeställningar 
Frågeställningarna som kommer att genomsyras i undersökningen är: 

 

 Vilka strategier använder barnen sig utav när de vill tillträda en lek? 

 Vilka strategier accepteras ifrån de övriga barnen? 

 Vilka strategier använder förskollärare för att stötta barnens försök att få tillträde 

till en lek?  
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4 Metod 
Under metodavsnitter kommer genomförandet av studien att presenteras. Först under 

stycke 4.1 presenteras insamlingen av data och stycke 4.2. ger en presentation av studiens 

uval. Därefter kommer 4.3 Metodkritik och 4.4 Validitet och reabilitet. 4.5 ger en 

beskrivning av förskolans miljö och stycke 4.6 lyfter de forskningsetiska principerna och 

förhållningen till dessa. Till sist under stycke 4.7 presenteras analysen av data.  

 

4.1 Insamling av data  
 

 

Insamlingen av data skedde genom observationer, där jag använde mig av 

fältanteckningar, på en förskola i Kalmar. Barnen på avdelningen är mellan fyra och fem 

år gamla. Vårdnadshavarna har sedan tidigare fyllt i en blankett där de tillåter att deras 

barn observeras. Vårdnadshavarna blev informerade av studien genom ett 

informationsblad som sattes upp på förskolans anslagstavla för vårdnadshavare. De 

informerades också om att detta endast gällde de barnen där vårdnadshavarna redan har 

gett samtycke till förskolan. När jag vistades i de olika rummen följde jag barnen noga 

när jag kunde märka att en lek höll på att initieras eller att ett barn ville tillträda en 

pågående lek. Till stor del handlar det om att se var i rummet en lek reda pågår och att 

vara uppmärksam på när ett nytt barn vill tillträda.  

 

 Jag vistades i de olika rummen och följde vissa barn när jag märkte att något var på gång, 

när de t.ex. gick mot ett gäng barn som lekte och jag hade hela tiden papper och penna 

med mig. Då jag studerade barnens tillträdesstrategier fick jag ibland börja anteckna efter 

jag sett en kort tillträdelse i en lek. Vid ett tillfälle blev min närvaro ifrågasatt av barnen 

och jag valde då att lämna rummet eftersom jag fick känslan av att min närvaro var 

störande. Då det fanns föräldrar som inte gett tillåtelse för observationer av deras barn var 

jag tvungen att helt räkna bort de observationer där dessa barn hade en betydande roll. 

När barnen däremot, enligt mig, inte hade en betydande roll tog jag bara bort deras roll i 

observationerna. Från början var tanken att filma observationerna för att öka validiteten 

och reabiliteten i studien (Lantz, 2010). Av etiska skäl och av hänsyn till de barn som inte 

fick observeras användes dock enbart fältateckningar. Alla namn som förekommer i 

studien är fiktiva.  

 

Utöver obervationer har intervjuer med två förskollärare från varje barngrupp 

genomförts. Dessa skedde i ett grupprum på förskolan utan några störningsmoment 

utifrån. Frågorna var utformade för att passa ihop med syftet, att se vilka strategier barn 

använder sig av för att tillträda en lek, samt att ta reda på hur förskollärare gör för att 

stötta barnen i deras försök. Vid formandet av intervjufrågorna tog jag hänsyn till i vilken 

ordning frågorna skulle ställas som Løkken och Søbstad (1995) belyser är av vikt för att 

den intervjuade ska känna sig bekväm. Jag började med att ställa frågor om hur de ser att 

barnen gör för att få tillträde till en lek och avslutade med att fråga hur de själva hanterar 

dessa situationer. Hur de stöttar barnen i deras samspel med andra barn. De intervjuade 

fick även själva avgöra om de vill vara med i studien och de godkände att intervjun 

spelades in. Intervjuerna spelades in för att sedan transkiberas. Sammanlagt vistades jag 

på förskolan ca 15 timmar och 45 minuter för att genomföra både intervjuer och 

observationer.  
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4.2 Urval 
Förskolan där studien genomfördes är sedan tidigare kände för mig då jag haft två av 

mina VFU-perioder på förskolan. Då jag ville observera barnen i en naturlig miljö tog jag 

beslutet att det inte var till en nackdel för studien att barnen kände igen mig sedan tidigare 

utan det var istället en fördel att de accepterade min närvaro. Valet av förskola skedde 

således ut ett bekvämlighetsutval (Lantz, 2010). Intervjuer genomfördes med min tidigare 

handledare och ytterligare en förskollärare som anmälde sig frivilligt. De två intervjuade 

förskollärarna kallas i studien för Emma och Frida. Emma är 53 år och Frida är 51 år 

gammal och de har båda två arbetat som förskollärare i ca 30 år. På avdelningen där 

Emma och Frida arbetar går det sammanlagt 30 barn. Totalt på avdelningen arbetar fyra 

förskollärare heltid och en arbetar 7 timmar per dag. När barnen delas upp i mindre 

grupper blir det 16 respektive 14 barn i varje barngrupp.  

 

 

 

 

4.3 Metodkritik 
Løkken och Søbstad (1995) understryker att observation av barns fria lek är en stor 

utmaning, men likväl är det observationer som kan ge det mest intressanta resultaten. 

Observationer är ett bra sätt att se hur barns kamratrelationer fungerar och hur barnen 

påbörjar, fortgår och avslutar en lek. Genom observationer går det också att se vilka barn 

som oftast startar lekar och vilka som är delaktiga i leken (a.a.). Eftersom mitt syfte var 

att närgranska barns tillträdelser till en lek var observationer den bästa metoden för att 

uppnå ett verkligt resultat. Däremot filmade jag inte observationerna av respekt för de 

familjer som inte vill att deras barn blir observerade. 

 

Det finns huvudsak två huvudkategorier för en intervju, besöksintervju och 

telefonintervju (Lantz, 2010). Besöksintervjun innebär att intervjun sker på en plats som 

passar den intervjuade, respondenten, som t.ex. arbetsplatsen. Fördelen med 

besöksintervjuer är att missförstånd med intervjufrågorna kan redas ut omgående till 

skillnad från när respondenten fyller i en enkät. En nackdel med besöksintervjuer kan 

vara att den som intervjuar ställer frågorna på ett sätt som påverkar respondentens svar. 

När det istället kommer till telefonintervjuer är en fördel  att det går snabbt att genomföra. 

Genom att intervjuerna går snabbt finns det däremot en risk för bortfall av betydelsefull 

information därför kan det ses som en nackdel med denna kategori av intervju. Det går 

dessutom inte att försäkra sig om att den intervjuade befinner sig på en ostörd plats när 

intervjun genomförs (a.a.). Vid en intervju är formuleringen av intervjufrågor av 

betydelse för hur intervjun fortlöper (Løkken och Søbstad, 1995). För att minska 

intervjueffekten användes öppna frågor som var bestämda i förväg, detta för att minska 

risken för att ett informellt samtal skulle uppstå. Fördelarna med detta sätt är att 

noggranheten blir stor, intervjueffekten minskas och man uttnyttjar tiden väl.  När det 

kommer till intervjufrågorna syftade dessa till att ge svar på studiens frågeställningar. I 

mitt fall blev besöksintervju aktuellt då jag genomförde observationer på förskolan samt 

för att ingen viktig information skulle gå förlorad.   

 

 

4.4 Validitet och reabilitet 
Lantz (2010) lyfter att två frågor som bör ställas vid studier är om resultaten är tillförlitliga 

och giltiga. Studiens reabilitet har att göra med tillförlitligheten i studien. Om det skulle 

kunna ha uppstått några slumpfel eller inte (a.a.). Dimenäs (2007) skriver att ett vanligt 
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sätt att kolla studiens reabilitet är att någon annan gör studien och får samma resultat. 

Även videoinspelningar kan öka studiens reabilitet. Det kan däremot uppstå etiska 

problem i dessa lägen (a.a.).  Studiens validitet har att göra med om studien har en hög 

giltighet (Lantz, 2010). En låg giltighet skulle kunna inträffa om forskaren gjort något 

systematiskt fel i studien. Dimenäs (2007) skriver att validiteten i studien kan öka om 

forskaren använder olika metoder som t.ex. observation och intervjuer.  

 

4.5  Förskolans miljö 
Det finns två barngrupper som delar på samma utrymme. Först kommer man in i ett rum 

som på förskolan kallas Torget där matbord och köksvarorna finns. I mitten av rummet 

ligger en stor rund matta. På Torget  kan barnen även måla, pyssla, bygga med lego och 

spela spel. Till Torget finns fyra angränsande rum och en ateljé. Fyra observationer 

genomfördes i detta rum medan de flesta observationerna genomfördes i rummet som 

istället kallas Staden. I Staden finns det skärmar av husbyggnader och en skärm med vitt 

skynke och  köksredskap. Går man igenom Staden kommer man till Musikrummet, där 

det finns en samlingstrappa och en scen. I Musikrummet finns utrymme för barnen att 

använda sig av olika rörelselekar, lyssna på musik, spela på instrument och liknande. 

Bredvid Musikrummet ligger det Lugna rummet där minst observationer gjordes. Lugna 

rummet består av böcker och en myshörna med madrasser och kuddar. Mellan Lugna 

rummet och Torget ligger Byggrummet där det finns olika byggmaterial.  I Byggrummet 

gjordes näst flest observationer. Tre observationer gjordes sedan ute på gården.  

 

4.6 Forskningsetiska principer 
Det finns fyra individskyddskrav som forskaren ska ta hänsyn till i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2011; Dimenäs 2007; Hermerén, 2011). Principerna har som syfte att 

sätta upp normer mellan forskningsdeltagare och forskare. Det första kravet är 

informationskravet som innebär att forskaren är skyldig att ge information om deltagarnas 

uppgift i projektet. Det ska framgå vilket syfte undersökningen har och vad resultatet 

kommer att användas till. Det andra kravet är det s.k. samtyckeskravet handlar om att 

forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna. Om personen är under arton år bör 

samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Därefter kommer konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att personuppgifter ska förvaras på ett sätt att obehöriga inte har möjlighet att ta 

del av dem. Enskilda personer ska ej kunna identifieras av utomstående. Det sista kravet 

är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade uppgifter inte får användas för 

kommersiellt bruk eller några andra icke vetenskapliga syften (a.a.).  

 

Jag har tagit hänsyn till dessa forskningsetiska principer under arbetet gång. Deltagarna i 

studien är anonyma. Vårdnadshavare blev informerade om studiens syfte, att förskolan är 

anonym samt att jag endast observerar de barn vars föräldrar godkänt detta. När 

förskollärarna blev tillfrågade om de ville vara med i studien blev de samtidigt 

informerade om studiens syfte och vad studien skulle användas till.  

 

4.7 Analys av data 
Analysen av observationerna presenteras i en, enligt Lantz (2011), absolut frekvenstabell  

med det exakta antalet av de fungerande tillträdesstrategierna. När jag sedan läste om 

Tellgrens (2004) tolkning av Corsaros femton tillträdesstrategier upptäckte jag att jag 

själv hittat sex av de strategierna. Jag valde då att använda mig av Tellgrens tabell för att 

sammanfatta mitt eget resultat i studien. De sex strategierna presenteras utifrån Tellgrens 

namn på strategierna.  
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Påbörjandet av analysen av intervjuerna gjordes genom att jag transkriberade intervjuerna 

direkt när jag kom hem. Förskollärarnas svar kategoriserades i två teman, barns strategier 

och förskollärarens roll. Det är i dessa två teman som presenteras i resultatet. I resultatet 

presenteras intervjuerna i en blandning av löpande text och citat.  

 

 

 

  



  
 

12 

5 Resultat 
Resultatet av studien presenteras i två delar, 5.1 Observationer  och 5.2 Intervjuer med 

en sammanfattning på slutet efter varje del. Som tidigare nämnt är namnen som används 

i resultatet fiktiva.  

 

5.1 Observationer 
 

Barnens 

tillträdesstrategier 

Hur 

många 

Fungerar 

Icke-verbal entré 7 5 av 7 ggr 

Skapar en variant av leken 5 2 av 5 ggr 

Avbrytande/störande 3 0 av 3 ggr 

Omringande av område 3 3 av 3 ggr 

Fråga om lov 4 3 av 4 ggr 

Föreslår andra aktiviteter 4 4 av 4ggr 

Tabell 1. Barnens tillträdesstrategier utifrån Tellgrens (2004) beskrivning. 

Tabellen ovanför visar resultatet av min studie utifrån Tellgrens (2004) svenska 

översättning av Corsaros tillträdesstragier.  

 

Observationerna visade fyra tillfällen då barnen använt sig av flera tillträdesstrategier. 

Två gånger fungerade det bättre med en ny strategi och två gånger fungerade det inte vid 

någon av strategierna. De två tillfällen som det fungerade att byta strategi var när barnen 

försökt skapa en variant av leken för att fortsätta och lyckas bättre med omringande av 

område. Det tillfällena när ett barn bytte strategi var vid icke-verbal entré och 

avbrytande/störande. Den ena började med icke-veral entré för att avslutas med 

avbrytande/störande och den andra började med avbrytande/störande för att avslutas med 

icke-verbal entré. Här nedan följer några utvaldra exempel på de olika strategierna: 

 
5.1.1 Skapa variant av leken och omringande av område 

 

Två flickor, Emma och Maja, bygger ett torn med kappalastavar 

som de har börjat bygga tillsammans med en förskollärare. 

Emma:”Det är ett fängelse.” När flickorna är ensamma med att 

bygga kommer Simon och leker med djur runt tornet. Han sätter ett 

djur på tornet och Emma blir irriterad. Emma: ”Simon du förstör!” 

Simon går iväg men kommer strax tillbaka och börjar leka med 

djuren runt tornet igen. Emma säger återigen till Simon ”Nej, du  

förstör.”Simon tar bort djuren men sitter kvar hos Emma och Maja. 

När förskolläraren kommer tillbaka meddelar Emma att ”de har 

byggt ett djurfängelse”. Alla tre barnen bygger sedan vidare på 

fängelset.  

 

Simon skapar här en variant av leken men blir till en början avvisad. Han kommer ändå 

tillbaka och på ett tredje försök när Simon bara omringar området och inte ger sig på 

tornet visar inte flickorna någon irritation och Simon får sedan bygga tillsammans med 

Emma och Maja.  
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Klara sitter och ritar vid ett bord när det efter en stund kommer tre 

flickor till. Två av flickorna börjar genast rita medan Sara sitter och 

tittar på. En av flickorna som också kommit ger efter en stund 

papper till Sara och säger ”Här får du”.  

 

Detta är ett exempel på gemenskap och inte en lek. Flickorna sitter och ritar tillsammans 

och Sara omringar området genom att bara vistas vid bordet och blir efter en stund 

inbjuden till att rita. Ett tecken på gemenskap, Sara får sitta där och rita tillsammans med 

de andra flickorna.  

 
Robin leker med djur och John kommer och tittar på. John tar sedan 

upp ett djur och börjar attackera Robins djur lekfullt. Robin ger 

respons genom att attackera tillbaka med djurläten. De leker sedan 

vidare med djuren.  

 

John skapar här en variant av det Robin leker genom att attackera mot Robin. Robin tar 

det på ett bra sätt och ger John positiv respons genom att anamma det han gör och börjar 

attackera tillbaka. De leker sedan vidare med djuren.  

 
5.1.2 Fråga om lov och icke-verbal entré 

 
Sara och Olle leker mamma pappa barn och Linus kommer och vill 

vara med. Linus: ”Får jag vara med?” Sara: ”Du får vara storebror, 

jag är lillasyster”. Linus: ”Okej”. Olle: ”Jag är pappa”.  

 

Ett exempel på när den klassiska frasen ”får jag vara med” fungerar. Linus blir tilldelad 

en roll och han väljer att acceptera den och barnen fortsätter sin lek.  

 
Hannes sitter och bygger med magnetplattor när Minna och Emil 

kommer. Minna frågar ”Kan jag va me?” och Emil bara sitter där 

utan att säga något. Hannes säger ”Ni får inte. Inte du å inte du” och 

syftar på att de inte får förstöra Hannes bygge. Minna går efter ett 

tag och pojkarna bygger själva.  

 

Minna får ingen vidare respons på när hon frågar om lov och väljer sedan att lämna 

bygget. Emil som inte säger något alls utan bara sätter sig och sedan börjar bygga får 

ingen negativ respons av Hannes. Det viktiga för Hannes är att hans bygge inte förstörs. 

 
5.1.3 Föreslår andra aktiviteter 

 

Lina och Mia kommer från en aktivitet och Lina sätter sig vid 

ritbordet, Mia vill leka istället. Mia: ”Ska vi leka mamma pappa 

barn?” Lina:”Nej.” Mia: ”Sen då? Du får va bebis.” Lina: Ja vill va 

mamma”. Mia:”Okej.” Flickorna springer sedan in till 

musikrummet där de ska leka mamma pappa barn.  

  

Här är ett exempel på när en flicka föreslår en annan aktivitet. Mia föreslår för Lina att 

de ska leka mamma pappa barn, när Lina först inte vill ger Mia Lina ett förslag för att det 

ska vara mer lockande för Lina att vilja leka. Lina ger då ett krav för leken och Mia går 

med på det då hon får leka det hon vill.  
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Ronja står för sig själv när Vera kommer och frågar ”vill du se 

fågelboet? Vill du det?” Ronja svarar ”ja”. ”Här borta är det”, säger 

Vera och flickorna går och kolla på fågelboet. När de har kollat på 

fågelboet börjar de sedan leka tillsammans. 

 

Här är ett exempel på när en flicka inbjuder till en gemenskap istället för en lek. Ronja 

frågar Vera om hon vill se fågelboet och de bildar då en gemenskap när de går och 

studerar fågelboet tillsammans. När de sedan har kollat på fågelboet väljer de att leka 

tillsammans. Här föreslår Ronja en aktivitet för Vera som leder genom en gemenskap till 

en lek. Vera och Ronja har även lekt tillsammans tidigare.  

 
Sara och Linus leker med lego när Sara plötsligt reser sig upp och 

säger ”Linus kom!” Barnen går in i byggrummet och börjar istället 

leka med mjuka byggklossar.  

 

Sara ger här inget direkt exempel på en ny aktivitet men genom att säga ”Linus kom” 

säger hon till Linus och vill att han släppa det han gör för att följa med henne och göra 

något annat.  

 
5.1.4 Icke-verbal entré och avbrytande/störande 

 
Mia och Lina håller händerna och dansar inne i musikrummet. 

Johan kommer in i rummet och börjar dansa runt flickorna och vill 

hålla i deras händer och dansa tillsammans med flickorna. Flickorna 

ropar ”John” med ett irriterat tonfall. John dansar sedan för sig själv 

med försöker flera gånger att dansa närmare flickorna men får 

samma bemötande. John tar sedan fram ett musikinstrument och 

börjar spela högt när han dansar runt. Mia och Lina ropar irriterat 

”John” igen.  
 

Här försöker John att dansa med Ronja och Linn, han använder sig av en icke-verbal 

entré. John säger ingenting när han försöker dansa med Ronja och Linn utan bara försöker 

ta deras händer men flickorna blir irriterade och vill dansa själva. När John har försökt ett 

par gånger tar han sedan upp ett musikinstrument och spelar högt för sig själv. Ronja och 

Linn blir mer irriterade och ropar ”John” ännu högre. John försöker först att dansa med 

flickorna utan att säga något, när de blir irriterade byter han strategi och börjar spela på 

ett instrument som flickorna anser störande. Här en situation där John försöker sig på två 

olika strategier men båda gångerna blir flickorna irriterade och John får till slut dansa och 

spela för sig själv.   
 

Under en förmiddag leker två pojkar ihop. De bygger på en tågbana 

och en av pojkarna går iväg flera gånger men kommer tillbaka och 

blir inte ifrågasatt. Pojken som hela tiden bygger med tågbanan 

uppmuntrar istället den pojken som lämnar bygget att hämta flera 

klossar.  

 

Här kommer pojken som lämnar bygget tillbaka till samma gemenskap och kamratkultur 

som han var i innan. Han blir heller inte ifrågasatt utan får fortsätta hjälpa till att bygga 

som om han inte lämnat bygget från början. Han använde sig utav en icke verbal entré 

när han återvände till bygget men det var en återkommande strategi efter att ha lämnat 

gemenskapen ett antal gånger. Detta skedde fler gånger. Ett barn återkommer till samma 

kamratkultur och använder sig utav olika strategier för att leka med samma barn igen. I 

dessa fall fungerade alltid tillträdesstrategierna.  
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Sara och Linus sitter och leker med bokstavstenar när Tom kommer 

och slänger sig mot stenar och säger ”Mina stenar”. Sara och Linus 

tittar på Tom och rör sig sedan långsamt bort.  

 

Tom avbryter här vad Sara och Linus gör och de väljer att lämna Tom.  

 

 
5.1.4.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis under mina dagar på förskolan var den icke verbala entrén och skapa 

en variant av leken de mest använda tillträdesstrategierna. Skapa en variant av leken var 

inte en strategi som visade stort gensvar. Därefter kom fråga om lov, föreslår andra 

aktiviteter och omringande av område. Den tillträdesstrategi som inte fungerade någon 

gång var när det blev en avbrytande/störande strategi. Det fanns även de barnen som inte 

gav upp efter en första misslyckad strategi utan de barnen kom tillbaka fler gånger med 

nya strategier och ibland lyckades det bätte. Har barnen lekt ihop tidigare fick de alltid 

vara med och leka igen. Exempel på detta är Ronja och Vera som tittar på ett fågelbo och 

pojkarna som bygger en tågbana ihop. 

 

5.2 Intervjuer  
Nedan följer en redovisning av resultatet under två underrubriker, 5.2.1 Barns strategier 

som handlar om vad förskollärarna ser för strategier hos barnen. 5.2.2 Förskollärarens 

roll lyfter hur förskollärarna själva tycker de stöttar barnens samspel och lek.  

 
5.2.1 Barns strategier 

Båda förskollärarna upplever att barnen oftast använder sig utav det verbala språket för 

att få tillträde till en pågående lek. Förskollärarna upplever även att det är den strategin 

som fungerar bäst. 

 
I den här åldern använder de ju ändå språket mycket och 

kommunicerar och frågar om man får vara med. (Emma) 

 

Jaa, dom kan använda sig av kroppsspråk och verbalt. //… Men nu 

när de är såhär stora, fyra - fem, är det mycket verbalt, att de 

uttrycker att de vill vara me. (Frida) 

 

Men det är ju om de kommunicerar med varann å kommer överens 

om hur de vill leka givetvis. (Paus) När det finns ett givande och 

tagande i leken överhuvudtaget, så fungerar det ju bäst, istället för 

om bara en bestämmer, att alla är delaktiga. (Emma) 

 

I den verbala kommunikationen är det frasen, får jag vara med, som barnen oftast 

använder sig av. En av förskollärarna upplever också att lyssna in leken är en bra metod, 

att barnen studerar leken och sedan själv kommer med ett förslag på vad barnet kan ta för 

roll.  

 
//… just det här när barnet kan lyssna in också å kan fråga //… och 

se vad det är för lek. T.ex. om de leker en traditionell mamma, 

pappa, barnlek då. Så kommer de med ett förslag själva , jag kan 

vara det. Det brukar gå hem. //… Eller frågar vad de leker. Att de 

har en muntlig kommunikation. (Frida)  
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En konflikt, belyser förskollärarna, uppstår ofta då barnen inte lyssnar på de som redan 

leker utan går in och tar en roll med hjälp av kroppsspråket.  

 
Men det händer ju också att man använder sig av kroppsspråket att 

man knuffar eller… Man ser sin egen person då, att jag vill ta den 

här rollen i denna leken, då gör jag det. //… Då kan det ju bli en 

konfliktsituation //… (Emma) 

 
5.2.1.1 Sammanfattning 

Båda förskollärarna upplever att det är den verbala kommunikationern som fungerar bäst 

när barnen vill tillträda en lek. Konflikter uppstår då barnen inte tar hänsyn till de som 

redan leker utan de ser endast sin egen roll.  

 
5.2.2 Förskollärarens roll 

Båda förskollärarna poängterar att det är betydelsefullt att vara närvarande som 

förskollärare för att stötta barnen. Förskolläraren Frida belyser särskilt lekens betydelse 

för barns utveckling. Hon menar att leken är barnens vardag och liknar leken med barnens 

jobb. Det är i leken som barnen tränar den sociala kompetensen som är den viktigaste 

egenskapen för att barnen ska fungera i samhället. 

 
Försöker ju vara med i så många situationer som vi bara hinner, 

det är svårt i en stor barngrupp, men man försöker ändå finnas där 

i vardagen, i leken då. Å se när det uppstår en sån situation att man 

försöker hjälpa dom in i leken. Istället för att knuffas, så frågar man 

”får ja vara me å leka?”Så vi finns ju med som en skugga och går 

in vid behov. (Emma) 

 

Vi har ju faktiskt ett barn speciellt som vi får jobba mycket med. Då 

får man läsa av och vara med i leken själv ibland för att barnet i sig 

ska kunna utveckla sin lek. //… Om jag är med i leken en stund så 

drar man sig sakta utåt, så man är utanför leken ett litet tag. (Frida) 

 

Däremot poängterar båda förskollärarna att det finns situationer där det inte går att vara 

ett barn till. Situationer där en lek pågått så pass länge att det skulle bli störande att ändra 

på den. Eller situationer där det inte finns plats för fler roller.  
 

Det är ju likadant där  man får försöka gå in å så att alla barn vara 

med. Men det finns ju situationer där man kan förstå också, att just 

i den här situationen kan det inte vara mer än de här personerna. 

Det finns ju de ///… så det finns inget rätt och fel som man alltid 

kan ta som standardlösning. (Emma) 

 

//… För då är det ju oftast en situation då barnen faktiskt är inne i 

en lek och då handlar det inte om att det står åh säger ”åh du får 

inte vara med”, utan man märker att det är en äkta situation. Att 

nu är det de här två eller tre och då får man ju förklara att nästa 

gång kanske det är du. //… (Frida) 

 

I dessa fall menar förskollärarana att det är av stor vikt att få barnet att förstå att det inte 

handlar om barnet i sig utan att leken har pågått ett tag eller att det inte finns utrymme för 

ett barn till. Det får däremot inte gå över till mobbning, att det är samma barn som aldrig 

får var med i leken. Förskolläraren Frida berättar att hon brukar filma sekvenser när 

barnen leker, ibland bara deras röster. Detta för att se hur barnen är mot varandra, hur 
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deras samspel fungerar och för att ta vara på tiden som förskolläraren annars menar kan 

anses som ”spilltid”. En metod som båda förskollärararna lyfter fram för att stötta barnens 

samspel är att arbeta med något de kallar kompissolen.  

 
//… Sen jobbar vi ju med kompissolen, har vi ju börjat med. Hur 

man ska vara för att vara en bra kompis. //… Vi har pratat om att 

personalen ska dramatisera för barnen olika situationer i leken som 

uppkommer, då man kanske inte får vara med i en lek. Då får 

barnen hitta en lösning på det. (Emma) 

 

Vi jobbar ju med den här kompissolen som vi startar upp med då. 

Där vi försöker synliggöra barnens, ja olika händelser när vi ser 

att de har haft ett bra samspel, där de har gjort någonting för 

varandra. (Frida) 
 

Kompissolen är till för att stärka barnens bra sidor, när de gör något bra för någon kompis 

skriver förskollärarna upp det i kompissolen. Detta för att barnen ska få höra vad de gör 

för bra saker för sina kompisar istället för att inte bara inrikta sig på när barnen hamnar i 

konflikter.  

 
5.2.2.1 Sammanfattning  

Gemensamt för båda förskollärarna är att de anser det betydelsefullt att vara närvarande 

i barnens lek. De jobbar för att vara tillgängliga så mycket som möjligt och i vissa fall 

kan de behöva vara med i leken. Det finns också situationer då alla barn inte kan vara 

med i leken. Om det två eller tre barns om har lekt ihop en bra stund kanske det inte finns 

plats för ett barn till. Förskollärarna belyser att det gäller att läsa av en sån situation och 

det är av vikt att inte få barnet som inte får vara med att känna sig kränkt. De arbetar nu 

med ett projekt de kallar för kompissolen som handlar om att synliggöra bra handlingar 

som barnen gör mot varandra.  
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6 Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i tre underrubriker där den första är 6.1. Barns strategier och 

kamratkulturer där jag presenterar likheter och skillnader mellan min och tidigare studier.  

Den andra underrubriken är 6.2. Förskollärarnas roll och diskussionen avslutas med 6.3. 

Förslag på vidare forskning som kort redogör idéer på hur det går att forska vidare med 

denna studie som utgångspunkt.  

 

6.1 Barns strategier och kamratkulturer 
I likhet med Tellgren (2004) fann jag att den vanligaste tillträdesstrategin som barnen 

använde var den icke-verbala entrén. Strategin fungerade mer än hälften av gångerna. 

Här skiljer sig resultatet från vad bägge förskollärarna svarade . De menade på att det 

fungerar bäst då barnen har en verbal kommunikation när barnen diskuterar och 

tillsammans kan komma överens om vilken roll varje barn ska ha. En koppling mellan 

det sociokulturella perspektivet och intervjuerna med förskollärarna är att språket är ett 

betydelsefullt redskap i sociala situationer. Språket som redskap för mediering stärker 

förskollärarnas åsikter om att barnen ska använda sig av språket för att tillträda lekar. 

Ytterligare ett begrepp från det sociokulturella perspektivet som kan kopplas till resultatet 

är imitation. Den icke-verbala entrén och att skapa en variant av leken kan ses som en 

imitation av den redan pågående leken. För att träda in i ett område kan barnen behöva 

imitera vad som pågår. Även om barnen gör en egen form av leken är det ändå den första 

leken som är grunden till vad barnen väljer att ändra. En annan likhet med Tellgren (2004) 

som jag upptäckte var att barnen använde sig av olika tillträdesstrategier och att de 

återkom med en ny när de hade misslyckats. Slutsatsen av Tellgrens (2004) och mitt 

resultat är att barnen vill leka och dela gemenskap med andra barn. Detta understryker 

även Öhman (2008) då hon menar att det inte bara är leken som barnen vill dela med 

andra. Hon menar även att barnen inte behöver leka ihop för att dela en gemenskap och 

det syns bl.a. i min observation med flickan som vill visa en fågel. Det är inte någon lek 

som hon först inbjuder till, utan det är en gemenskap. De ska tillsammans titta på en fågel 

och det är först efteråt som de väljer att leka med varandra.  

En skillnad från Tellgren (2004) är att jag inte fann någon strategi där barnen använde sig 

utav de vuxnas auktoritet. Inget barn menade på att ”alla får vara med” eller liknande 

kommentarer som ofta förskollärare säger. Bortsett från de funna tillträdelsestrategierna 

som Tellgren (2004) uppmärksammar, fann jag att barn som tidigare lekt tillsammans 

alltid kunde återgå till att leka ihop. Även om de lämnade leken kunde de varje gång gå 

tillbaka till en och samma lek eller lekkamrat.  

 

6.2 Förskollärarens roll 
Precis som Öhman (2008) poängterar har förskollärare en enormt stor uppgift när det 

gäller att läsa av barns samspel och barngruppens olika konstellationer. Öhman (2008) 

menar också att det är betydelsefullt att förskollärare uppmuntrar till ett positivt klimat 

som kan kopplas till förskollärarnas metod med kompissolen. Jensen och Harvard (2009) 

klarlägger att förskollärarna är barnens förebilder och det är en trygghet för barnen i deras 

lek att förskollärarna är närvarande. Öhman (2008) poängterar betydelsen av att 

förskollärare ska studera och observera barns lek. Precis detta betonades utav en 

förskollärare i intervjuerna. Förskolläraren menade att det är en intressant och lärorik 

metod för att upptäcka hur barns samspel fungerar. Öhman (2008) menar också att stora 

krav ställs på förskolläraren som ska kunna se när det sker kränkningar och uteslutningar.  
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Precis som Pape (2001) belyser, synliggör en förskollärare att det kan ha betydelse att 

förskollärare deltar i leken tillsammans med barnen. Detta för att var ett stöd till det eller 

de barn som behöver hjälp med sin sociala förmåga. Förskolläraren menar att det kan 

hjälpa att vara med i leken till en början för att efter en stund sakta dra sig ut ur leken.  

Samtidigt framhäver Jensen och Harvard (2009) att det kan bli ett störmoment om 

förskollärare deltar i barns lek för mycket. Risken finns att när förskollärare deltar i 

barnens lek att de omedvetet eller medvetet ändrar innehållet som Tullgren (2004) har 

upptäckt i sin studie.  

 

En förskollärare nämnde att hennes arbetslag funderar på att dramatisera olika händelser 

och bl.a. vad som kan uppstå när barnen vill tillträda en lek. Barnen skulle få sätta sig in 

i situationen hur det känns att vara den som säger nej och den som får ett nej. Barnen 

skulle då också få komma med egna förslag på de tycker att det skulle kunna lösa dessa 

situationer. Genom att tillsammans i grupp diskutera hur de tycker att dessa situationer 

ska lösas får barnen vara med och bestämma över vilken samvaro de vill ha i barngruppen. 

Skolverket (2010) har, i förskolans läroplan, klarlagt att arbetslaget ska ta vara på barnens 

vilja att ta ansvar för samvaron i barngruppen. Ytterligare mål från läroplanen som kan 

kopplas till dramatiseringar av vardagliga situationer är att förskolan ska sträva efter att 

barnen ska få uttrycka sina egna tankar. Vid en dramatisering får barnen också möjlighet 

att ta ansvar för sina handlingar som Skolverket (2010) understryker.  

  

6.3 Pedagogiska implikationer 
Som förskollärare är det av stor betydelse att vara närvarande under barns lek för att kunna 

stötta barnen på bästa sätt. Om förskollärare inte är närvarande går det inte att se och 

ingripa när kränkande handlingar kan uppstå. Förskollärares närvaro har också betydelse 

för att barnen ska få prova olika strategier i trygga miljöer.  

 

6.4 Förslag på  vidare forskning 
Framförallt skulle studien kunna göras på flera förskolor för att få en bredare bild av vilka 

tillträdesstrategier som fungerar. För att ytterligare utveckla forskningen vore det en 

intressant och lärorik studie om inriktningen vilade på barn med speciella behov. Finns 

det någon skillnad på hur förskollärare stöttar barn med och utan speciella behov i leken? 

Studien går också att fördjupa genom att inrikta sig på hela leken och inte bara på 

tillträdelsen. Hur fortgår leken? Hur avslutas den? En intressant inriktning i en vidare 

forskning skulle vara att undersöka makt i kamratkulturer. Vem har makten och varför? 

Kan barnet ifråga förlora makten eller är makten bestående?  

 

Utifrån mitt resultat av denna studien skulle det vara intressant att forska vidare om barns 

kamratkulturer. Jag såg i min studie att barn som lekt ihop ofta återvände till samma 

lekkamrater även om de lämnat en lek. Detta väckte olika frågor i mig som t.ex: Har 

barnen här skapat sina egna kamratkulturer som de får röra sig hur de vill i? Vad händer 

med de barnen som inte delar denna kamratkultur? Får de barnen vara med och leka eller 

blir de automatiskt nekande till lek och samspel? Är det de olika kamratkulturerna som 

avgör vem som får vara med och inte? 
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Vygotskij, Lev Semenovič (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: 

Daidalos 

 

Williams, Pia (2006). När barn lär av varandra – samlärande i praktiken. Stockholm: 

Liber. 

 

Öhman, Margareta (2008).  Hissad och dissad – om relationsarbete i förskolan.  

Stockholm: Liber.



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

 Vilka strategier upplever du att barn oftast använder för att få tillträde till en 

pågående lek?  

- Är det någon strategi som du upplever som mest framgångsrik? 

 

 Hur arbetar ni för att stötta barn i deras samspel i leken med andra barn? 

 

 Hur hanterar du oftast en situation då ett barn inte får vara med i en pågående 

lek?  

  



  
 

II 

Bilaga B Föräldrablankett 

 

 

Till vårdnadshavare med barn på avdelning XXXX, 

XXXXXX förskola 

 

Hej! 

Mitt namn är Tove Svensson och jag studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under hösten 

kommer jag att arbeta med mitt examensarbete, där jag vill undersöka vilka 

metoder barn använder för att börja leka med andra.  

För att kunna undersöka dessa metoder kommer jag att genomföra 

observationer. Min förhoppning är att kunna spela in observationerna, men 

framförallt att skriva anteckningar. Resultatet kommer att sammanställas och 

diskuteras i min skriftliga rapport, samt vid muntliga framföranden inför 

andra studenter och lärare. Jag kommer endast att observera de barn där ni 

vårdnadshavare redan har godkänt barnens deltagande i observationer.  

Jag kommer inte att använda varken förskolans namn eller barnens rätta 

namn i arbetet.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att maila mig på mailadress: 

XXXXXXXX 

mailto:tovis_13@hotmail.com

