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Förskolan är starten på det livslånga lärandet och genom leken kan barnen utvecklas 

och skapa lärande. Trots att barnen leker stora delen av dagen finns det en risk att de 

inte får medverka och känna sig inkluderade i leksituationer. Syftet var att undersöka 

förskolepersonalens roll för barns skapande av sin lekförståelse. Som metod har 

semistrukturerade intervjuer använts där 11 respondenter har deltagit. I relation till det 

sociokulturella perspektivet har förskolepersonalens syn på leken undersökts. Kan alla 

vara med och hur bidrar förskolepersonalen till att barnen skapar lekförståelse? I 

resultatet framkom att leken leder till social kompetens, att påståendet ”alla får vara 

med” är komplext och att skapandet av lekförståelse beror på vilken strategi som 

används. En viktig aspekt som upptäcktes var att barns sociala kompetens påverkar 

deras skapande av lekförståelse. Slutsatsen är att förskolorna behöver lägga stor vikt 

vid att utveckla barns sociala kompetenser och därigenom deras förståelse för leken. 
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1 Inledning  

”Alla får vara med” är ett påstående som inte är helt ovanligt i förskolans värld. Uttrycket 
används ofta av vuxna i samband med barns lek där förskolepersonalen vill betona vikten 
av att alla barn ska få delta i leken. I denna undersökning ställer vi frågan hur 
förskolepersonalen gör för att hjälpa barnen att få tillträde till leken? Hur används 
förskolepersonalens förhållningssätt och kunskaper om sociala relationer för att hjälpa 
barnen att leka och skapa lekförståelse? 

Förskollärare anser att barn som är socialt kompetenta har färdigheter som krävs för att 
ses som bland annat populära kamrater. Socialt kompetenta barn har också lättare att 
engagera sig och förhålla sig till personerna runt omkring dem. Dessa färdigheter 
resulterar i att de har lättare att samspela med andra barn. Trots denna kunskap om social 
kompetens läggs få resurser på att främja barns sociala färdigheter (Lillvist, Sandberg, 
Björck-Åkesson & Granlund, 2009).  

Lekens betydelse för barns utveckling och lärande har sedan länge varit känt. Den ”kan 
stimulera alla sidor av barns utveckling och den är ett centralt område för lärande” 
(Lillemyr, 2013, s. 32). Genom leken får barnen bland annat möjligheter att utveckla 
grundläggande sociala färdigheter såsom hänsyn och empati (Jonsdottir, 2007). Barnen får 
också, genom leken, goda möjligheter till kommunikation och till förståelse om hur de ska 
förhålla sig till andra människor (Lillemyr, 2002). Leken blir barns arena till sociala 
färdigheter eftersom det är genom lek och interaktion med andra som barnen skapar 
relationer och blir vänner. Det är genom vänskap som människor upplever känslan av 
tillhörighet och gemenskap (Lillemyr, 2013) vilket också är något som förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) påtalar. Här står att förskolan har som uppdrag att se till så att alla barn 
i förskolan upplever att de tillhör gruppen. Lillemyr (2013) beskriver också att genom leken 
finns chansen att anta utmaningar och prova sig fram utan krav på att de ska lyckas. 
Genom leken kan barnen bearbeta upplevelser och händelser för att på så sätt skapa sig en 
blick och en förståelse för sin omvärld.  

Trots att leken är så viktig för barnets utveckling och lärande har vi, av egna erfarenheter, 
flertalet gånger stött på kommentarer från barn att de inte får vara med att leka. Tellgren 
(2004) beskriver hur personal i förskolan försöker hjälpa barn till lek och hur den vuxna 
uppfattar att barnen ska få tillgång till leken. Två olika sätt som vuxna använder sig av för 
att hjälpa barnen att medverka i lek beskrivs. Det ena sättet handlar om att de vuxna 
använder uttrycket ”alla får vara med”, ett uttryck som Tellgren menar uppfattas som en 
oskriven regel bland personal i förskolan. Det andra sättet handlar om att vi vuxna gärna 
uppmanar barnen att fråga sina kompisar om de får delta i leken. Tullgren (2004) förklarar 
att leken i förskolan ses som en norm som behöver efterföljas, vilket resulterar i att all lek 
som inte följer och har den goda lekens egenskaper nekas av förskolepersonalen.  

Även om leken ses som en norm och alla barn ska vara med, finns det olika sätt att få 
tillträde till leken. Exempelvis tar Corsaro (1997) upp 15 strategier som barn använder sig 
av för att få tillträde till leken. Ett exempel är genom att härma sina kamrater medan ett 
annat exempel kan vara att erbjuda lekens deltagare en leksak. I en tidigare studie av 
Karlsson och Karlsson (2017) undersöktes barns lekstrategier och hur de mest lyckosamt 
fick tillträde till leken. Resultatet visade att de barn som förstod sig på kamraternas 
leksignaler och genom det på ett smidigt sätt kunde glida in i lek, utan att orsaka avbrott, 
var de som oftast mest lyckosamt tog sig in i leken. Att ställa en direkt fråga om de fick vara 
med i leken var bland de minst lyckosamma strategierna som också visar en motsats till 
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förskolepersonalens uppmaning att fråga sin kompis om att få medverka. Som påbyggnad 
på den tidigare undersökningen vill vi nu undersöka hur förskolepersonalen förhåller sig 
till leken i förskolan och vilka redskap de ger barnen för att de ska skapa sig en förståelse 
för leken och dess signaler.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om förskolepersonalens syn på barns lek och 
hur de kan bidra till att lek och lekförståelse skapas i förskolan. Till detta har tre 
forskningsfrågor formulerats: 

1. Vad anser förskolepersonalen att barns lek leder till?  

2. Hur ställer sig förskolepersonalen till påståendet ”alla får vara med”? 

3. Hur bidrar förskolepersonalen till att barnen skapar lekförståelse? 

Undersökningen är uppbyggd i en kvalitativ form med semistrukturerade intervjuer som 
metod. Resultatet i undersökningen tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet.  

1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitlet Bakgrund definieras utvalda begrepp som är av relevans för denna 
undersökning. Därefter presenteras tidigare forskning och styrdokument samt hur 
litteratursökningen utfördes. Undersökningens teoretiska perspektiv presenteras även 
detta i bakgrundskapitlet. 

Undersökningens metod presenteras i kapitlet Metod. Där beskrivs hur datainsamlingen 
utförts och varför metodvalen gjordes. Kapitlet tar upp urvalet för undersökningen samt 
hur datainsamlingen analyserade. Detta avsnitt behandlar också de etiska aspekterna om 
att medverka i en undersökning.  

Därefter kommer kapitlet Resultatet där resultatet av datainsamlingen presenteras 
utifrån undersökningens tre forskningsfrågor. Resultatet av frågorna delas upp i olika 
kategorier.  

I kapitlet Analysen analyseras forskningsfrågornas resultat mot tidigare forskning och 
det teoretiska perspektivet.  

I Diskussionen som är det avslutande kapitlet tas det mest tänkvärda och intressanta 
upp för diskussion utifrån resultatet och analysen. En slutsats finns formulerad 
tillsammans med metoddiskussion, fortsatt forskning och svar kring varför denna 
undersökning är relevant för förskolan.  

2 Bakgrund  

Bakgrundskapitlet presenterar avsnitten: 
2.1 Begreppsdefinitioner, 2.2 Forskningsbakgrund, 2.3 Styrdokument, 2.4 Teoretisk 
perspektiv och 2.5 Litteratursökning.  
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2.1 Begreppsdefinitioner  

Nedan definieras de begrepp som vi anser vara relevanta för denna undersökning. 
Begreppens definitioner är kopplade till användning och betydelse i detta arbete.  
 
Lekstrategier 
Begreppet lekstrategier beskriver olika strategier/tillvägagångssätt som barn använder sig 
av i sina försöka att ta sig in i pågående lekar. Corsaro (1997) beskriver flera olika 
lekstrategier.  

Interpersonella färdigheter  
Begreppet beskriver social kompetens och fem färdigheter (självkänsla, empati, 
självständighet, deltagande/engagemang och problemlösning) som barnen behöver 
hantera och förstå för att definieras som socialt kompetent. Begreppet tas upp av Lillvist 
m.fl. (2009). 

Interpersonella relationer 
Begreppet beskriver social kompetens och fyra faktorer (interaktion, popularitet, 
ledarskapsförmåga och kommunikation) kopplat till relationer och interaktioner mellan 
människor. Begreppet tas upp av Lillvist m.fl. (2009). 

Den proximala utvecklingszonen 
Begreppet förklarar barns utvecklingsmöjligheter där ett barn i interaktion med andra, kan 
överskrida sin egen nuvarande förmåga och på så sätt öka sitt kunnande och sina 
erfarenheter. Begreppet tas upp av Strandberg (2006) och Williams (2006). 

2.2 Forskningsbakgrund 

Nedan beskrivs relevant forskning utifrån vetenskapliga artiklar och avhandlingar samt 
litteratur som är av relevans för undersökning. Avsnittet kommer att vara indelat i: 
2.2.1 Lekens betydelse och social kompetens, 2.2.2 Barns lekstrategier och 2.2.3 Den 
vuxnes roll. 

2.2.1 Lekens betydelse och social kompetens  

Lillemyr (2002) och Jonsdottir (2007) skriver båda om lekens möjligheter till utveckling 
inom sociala färdigheter. ”Barn socialiserar genom leken”(Lillemyr, 2002, s. 41) och lär sig 
hur de ska förhålla sig till och kommunicera med andra. Genom dialog och interaktion 
utvecklas ”kommunikativa färdigheter som att lyssna på andras önskemål, ge uttryck för 
egna önskningar samt utveckla en empatisk handlingsförmåga” (Jonsdottir, 2007, s. 17). 
Lillvist m.fl. (2009) undersökte hur verksamma förskollärare definierar social kompetens 
hos barnen. Förskollärarnas syn på social kompetens stämde överens med forskningens 
beskrivning. I undersökningen delas social kompetens upp i två kategorier: interpersonella 
färdigheter och interpersonella relationer. Kategorierna beskriver vilka sociala färdigheter 
barnen behöver samt vilka färdigheter kopplade till relation och interaktion som behövs för 
att ses som socialt kompetenta.  

Förskollärarna beskrev framförallt fem faktorer tillhörande interpersonella färdigheter 
som utgör stor vikt för att barn ska ses som socialt kompetenta (Lillvist m.fl., 2009). Dessa 
var självkänsla, empati, självständighet, deltagande/engagemang och problemlösning. 
Dessa fem faktorer förklarar att barn med social kompetens har skapat sig en förståelse för 
sina egna och andras känslor, de är självständiga och är aktivt deltagande och engagerade i 
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lek och aktivitet. Socialt kompetenta barn beskrivs också som barn som försöker lösa 
problem och konflikter och vågar prova sig fram för att lyckas (Lillvist m.fl., 2009). Det 
krävs ett tryggt barn för att det ska kunna leka. Att barnet har den känslan och vågar ge sig 
in i lek är de vuxnas ansvar (Knutsdotter Olofsson, 2003). Genom leken kan barnen 
utveckla en känsla av kompetens inom olika områden. Barnen kan utveckla respekt och 
tillit till sig själva genom att i leken våga prova sig fram (Lillemyr, 2013). 

Förskollärarna ansåg att socialt kompetenta barn också behövde besitta framförallt fyra 
faktorer kopplat till relationer och interaktioner utöver de interpersonella färdigheterna. 
Dessa var interaktion, popularitet, ledarskapsförmåga och kommunikation. I dessa fyra 
faktorer ingick bland annat turtagning, kunna interagera med både vuxna och barn och har 
förmågan att involvera andra barn i lek och aktivitet (Lillvist m.fl., 2009). Idag har barn 
svårt med turtagning och de ”vill vara FÖRST, STÖRST och BÄST” (Knutsdotter Olofsson, 
2003, s 26) vilket resulterar i att det inte blir någon bra lek. En viktig del i förskolan är att 
lära barnen turtagande och att det är mer rofyllt att ha ett jämt samspel där alla får ta plats. 
Förskollärarna i Lillvist m.fl. (2009) undersökning ansåg också att kommunikation var en 
faktor av stor vikt för den sociala kompetensen i relation till andra, här räknas både verbal 
och icke-verbal kommunikation in. De verksamma förskollärarna beskriver också att 
socialt kompetenta barn är populära bland de andra barnen och är attraktiva lekkamrater. 
Enligt Hellman (2010) är det de populära lekkamraterna som anses vara duktiga på att 
skapa roliga lekar. De barn som anses vara socialt kompetenta av förskolepersonalen är 
också de barn som definieras som populära kamrater. Enligt Jonsdottir (2007) är det också 
dessa barn som ges mer utrymme i förskolan att utveckla sina kamratrelationer. 

Leken uppstår inte spontant, ”den utvecklas genom erfarenheter från verkligheten” 
(Lillemyr, 2013, s.146). Med tanke på de möjligheter som leken ger barnen att skapa 
lärande och utveckling behöver barnen lära sig att leka. Lillvist m.fl. (2009) hänvisar till 
forskning som visar att åtgärder för att främja barns sociala kompetenser är sällsynta. I och 
med att förskollärarnas uppfattning om social kompetens går i linje med tidigare forskning 
borde de vara väl förberedda på att främja barns sociala kompetenser. Författarna kopplar 
detta till en tidigare studie som visade att förskolepersonalen ansåg att social kompetens 
kom inifrån och skapas naturligt. På grund av detta riskerar förskolepersonalen att förbise 
vikten av att guida och stödja barnen i deras lek och i deras utveckling av sin sociala 
kompetens. 

2.2.2 Barns lekstrategier  

För att få leka och ta sig in i lek använder sig barn av 15 olika strategier (Corsaro, 1997). Tre 
av dessa strategier är att barn tar hjälp av vuxna för att få leka, kommunicerar med barn 
om lek och glider in i lek utan kommunikation. Hur barn skapar, avbryter och 
upprätthåller lek och samtal med andra barn har undersökts av Tellgren (2004). Barns lek 
har inte något förutbestämt manus, den är flexibel, oförutsägbar och barnen kan sällan 
återberätta vad som hände i leken. Barnen planerar hela tiden för nästa del av leken. När 
det gäller barns förståelse av hur de ska kunna ta sig in i en lek menar Tellgren att de hela 
tiden behöver hitta nya strategier för att ta sig in i nya situationer. Corsaro (1997) skriver 
också om vikten av att barn skapar en förståelse och lär sig olika strategier för att få 
medverka i lek. Corsaro menar att med den kunskapen riskerar inte barnen att bli 
uteslutna.  

Den strategi som var mest lyckosam för barnen att få tillträde till leken var kopplade till 
deras förståelse av leken (Karlsson & Karlsson, 2017). Genom att kunna läsa av vad andra 
leker och därigenom ställa en lekrelaterad fråga fick barnen ofta tillträde till leken. Denna 
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strategi var också den strategin som användes mest frekvent av barnen i undersökningen. 
Både Sommer (2009) och Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar att barn är i behov av att 
förstå lekens signaler. De barn som inte har skapat sig förståelsen för det sociala samspelet 
och lekens regler blir ofta nekade tillträde till leken. Knutsdotter Olofsson fortsätter med 
att vissa barn behöver mer stimulans än andra för att kunna sätta sig in i hur leken 
fungerar. Andra barn kan snabbt skapa sig en förståelse för hur de ska ta sig in i leken.  

När det gäller barn som blir uteslutna ur lek menar Corsaro (2003) att i en pågående lek 
kan barn skydda den mot ”inkräktare” och därför utesluta ett annat barn. Corsaro påpekar 
att barn inte gör det för att vara elaka utan för att de själva vill fortsätta leka. Tellgren 
(2004) beskriver att vara delaktig i leken och att ”bli accepterade som deltagare i 
kamratgruppen” (s. 31) framstår som angeläget för barn. Karlsson och Karlsson (2017) 
visar att när barn ställer en rak och direkt fråga som ”Vad gör ni?” eller ”Får jag vara med?” 
blir de oftast nekade tillträde till leken vilket också liknar det sätt som Tellgren (2004) 
menar att vuxna uppmanar barn att göra. Karlsson och Karlsson (2017) kom fram till att 
när barn oftast ställer dessa frågor hade de inte observerat vad leken handlar om utan gick 
bara dit och frågade. Det medförde att de missade lekens signaler och inte fick tillträde till 
leken.  

2.2.3 Den vuxnes roll 

Detta avsnitt presenterar den vuxnes roll i förhållande till att ansvara för att lek skapas, om 
alla kan vara med och från ett maktperspektiv.  

Ansvar för att lek skapas  

I förskolan är det förskolepersonalen ansvar att se till att lek skapas. För att våga leka krävs 
att barnet är tryggt och det är förskolepersonalen som måste ansvara för detta (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Personalen i förskolan behöver agera förebilder för barns lek eftersom 
barn lär sig att leka genom interaktion och genom tidigare erfarenheter av att se andra leka 
(Lillemyr, 2013). Det är också typiskt för den vuxne att uppmana barnet till att fråga sina 
kompisar om den kan delta i leken, men ”barnen sade inte: Hej vad gör ni, får jag vara med 
er?, vilket förskolepersonalen och andra vuxna gärna vill att barnen skall säga till 
varandra” (Tellgren, 2004, s.81). Enligt Karlsson och Karlsson (2017) gav uppmaningen 
om att ställa en direkt fråga sällan tillträde till leken. Barns beteende påminner således om 
vuxnas beteenden i samtal vilket Corsaro (2003) beskriver. Det finns likheter och 
skillnader mellan hur barn och vuxna gör för att få medverka i ett socialt sammanhang. 
Corsaro menar att vuxna inte vanligtvis går fram till andra vuxna som pratar och frågar om 
de får lov att vara med i samtalet. Den vuxnas beteende brukar i dessa lägen snarare handla 
om att lyssna in vad samtalet handlar om för att kunna flika in en kommentar och sedan 
medverka i samtalet. Detta kan kopplas samman med Karlsson och Karlssons (2017) 
undersökning som visade hur barn gör för att få tillträde till lek. De menar att barn behöver 
ha en förståelse för den pågående leken. Samtidigt anser Tellgren (2004) att 
förskolepersonalen uppmanar barnen att fråga om de får vara med samt att personalen i 
förskolan påstår att alla får vara med.  

Alla får vara med 

Uttrycket ”alla får var med” beskriver Tellgren (2004) som en mycket stark regel som finns 
inom förskolans internationella ramar och kan beskrivas som ett sätt för barn att vara 
solidariska med varandra. Men vilken typ av solidaritet handlar det om? Handlar det om 
att vara solidarisk mot de vuxnas regler, den som försöker få tillträde till leken eller de som 
redan delar en lek? Regeln beskrivs vara skapad av vuxna i svenska förskolor men används 
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ibland också i sammanhang där ytan är begränsad och många barn ska samsas. Tellgren 
menar att det är ”viktigare för barnen att skydda sina interaktionsutrymmen än att följa 
förskolans regel” (s. 136). Även Corsaro (2003) beskriver att barn ofta är snabba med att 
skydda sin lek. Inte för att de inte vill dela sin lek utan att de vill behålla den lek som de 
redan har skapat. Påståendet ”alla får vara med” kan barn också använda för att försöka få 
tillgång till leken genom att hänvisa till vad en vuxen sagt eller regler som vuxna uttalat 
(Tellgren, 2004) vilket är en av de 15 lekstrategierna som har studerats (Corsaro, 1997).   

Maktperspektiv  

Genom ett maktperspektiv har Tullgren (2004) undersökt vad som händer när personal i 
förskolan går in och deltar i barns lek. Med fokus på den fria leken har Tullgren undersökt 
hur fri den egentligen är och hur mycket makt förskolepersonalen har över leken. Det som 
framkommer är att förskolepersonalens maktpositioner gör att de är med och styr i barns 
lekar. Förskolepersonalens styrning delas in i tre teman: att barn leker, vad barn leker och 
hur barn leker. Alla teman visar på ett eller annat sätt att förskolepersonalen är med och 
styr barnen från oönskade och störiga aktiviteter till mer lugna och anpassade aktiviteter 
inom förskolans verksamhet. Tullgren förklarar leken som en norm som måste efterföljas 
och om barnen inte lever upp till förskolepersonalens definition av god lek så godkänns 
den inte av personalen. 

Även Yang (2000) skriver om förskolepersonalens roll i att vara med och styra kring barns 
fria lek. Till skillnad från Tullgren (2004) som studerade hur förskolepersonalen styr i 
leken, undersöker Yang (2000) hur personalen i förskolan är med och hjälper barn att välja 
aktiviteter som är anpassade till verksamheten. Undersökningens syfte var att skapa en 
förståelse för valen av aktiviteter som barn gör istället för att förskolepersonalen går in och 
deltar. Aktiviteterna som valdes skulle vara anpassade för miljön men också för att skapa 
en mer medveten förståelse för de sociala reglerna som gäller i verksamheten. 

Yang (2000) förklarar å ena sidan att om förskolepersonalen inte är med och styr så finns 
risken att det slutar i kaos eftersom barnen inte har fått möjlighet att skapa förståelse för 
de sociala spelreglerna. Å andra sidan, om barnen får stöd från vuxna så får de möjligheter 
att använda och förstå spelreglerna gentemot en annan person. På så sätt kan barnen skapa 
sig en förståelse och utveckla sina sociala färdigheter och kompetenser för att få 
verksamheten att fungera. Fischbein och Österberg (2014) påpekar att det är viktigt att 
förskolepersonalen reflekterar över sitt förhållningssätt och sitt agerande. Hur förhåller jag 
mig till barnen och hur använder jag den maktposition jag som förskolepersonalen har? 

2.3 Styrdokument 

Förskolan ska enligt läroplanen (Skolverket, 2016) vila på en demokratisk grund där alla 
barns utveckling och lärande ska främjas. Läroplanen beskriver också värdegrunder som 
gäller i förskola där exempelvis allas lika värde, rättvisa och jämställdhet finns med. När 
det gäller de vuxna i förskola tar läroplanen upp att de ska agera förebilder eftersom de 
”vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (s. 4). Leken beskrivs i läroplanen som 
viktig för barnets lärande och utveckling och att leken ska användas i verksamheten på ett 
medvetet sätt. Läroplanen säger också att barn i förskolan ska möta vuxna som ”ser varje 
barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 
barngruppen” (s 6). Den vuxne ska också vägleda och stimulera barnen att genom egna 
aktiviteter skapa nya insikter och kunskaper. Den förmåga som personalen har att 
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samspela och förstå barnet poängteras som viktig eftersom alla barn ska få känna att de gör 
framsteg och upplever sig som en tillgång i gruppen. 

2.4 Teoretiskt perspektiv  

Undersökningen grundar sig i Vygotskijs (1896-1934) barnsyn som är grunden till det 
sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv valdes för att betona att samspel, med 
kamrater och vuxna, är grundläggande för barns utveckling.  

Kommunikation och interaktion har avgörande roller inom det sociokulturella perspektivet 
(Williams, 2006). Vygotskij såg social kompetens och det mänskliga samspelet som en 
grund för utveckling och lärande. Han menade att i relationer till andra skapar barnet 
kunskaper om sig själv och världen. Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen 
handlar om barnets möjlighet till utveckling. I denna zon kan ett barn, med hjälp av en 
kompis eller en vuxen, överskrida sin egen nuvarande förmåga och skapa nytt lärande. Här 
krävs en gemensam interaktion som är ömsesidig, problemlösande och meningsfull 
(Strandberg, 2006). Williams (2006) skriver också om förskolepersonalens roll för barns 
lärande. Centralt i Vygotskijs teori är att ”barn som handleds av vuxna eller mer kunniga 
kamrater ges de bästa möjligheterna för lärande” (Williams, 2006, s. 40). Lärandet sker i 
samverkan med andra och genom det sociala samspelet kan problem lösas tillsammans. 
Strategier kan överföras för att sedan användas vid ett annat tillfälle. Perspektivet talar 
också om att människor inte kan bli mer kompetenta än vad omgivningen tillåter. Är vi i en 
miljö där språket inte används kommer vi därmed inte heller att utveckla vår språkliga 
kompetens. Vi har inget medfött språk utan det är något vi måste lära oss och få stöd i att 
utveckla (Strandberg, 2006). Det betyder att förskolepersonalen behöver se barn som 
ständigt lärande och att de hela tiden stöter på nya utmaningar inom den proximala 
utvecklingszonen. Strandberg förklarar att barn inte kommer in i samma rum flera gånger 
eftersom nästa gång har en förändring skett. Människor är i ständig förändring så länge 
omgivningen tillåter dem att vara det. I denna undersökning kan detta relateras till att om 
barn inte får tillgång till leken och den proximala utvecklingszonen tillåter inte 
omgivningen dem att skapa förståelse för leken. På så sätt kan barn inte bli mer 
kompetenta än vad omgivningen tillåter. 

2.5 Litteratursökning 

Litteratursökningar som har gjorts till denna undersökning har skett i databaserna ERIC, 
SwePub och LIBRIS. För att kunna läsa vissa artiklar och avhandlingar i fulltext har Google 
Scholar använts. De primära sökorden har varit play strategies, social competence, 
teachers’ role, authority och participation. Dessa har i olika sammansättningar och 
kombinationer givit oss nya sökord av intresse. Orden har använts både på svenska och 
engelska beroende på val av databas. 

Genom intressanta artiklar och avhandlingar har vi även tagit oss vidare till relevant 
litteratur och forskning. I undersökningen har vi använt oss av fyra avhandlingar och tre 
artiklar.  
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3 Metod  

Metodkapitlet presenterar avsnitten: 
3.1 Metodval, 3.2 Urval, 3.3 Genomförande av datainsamling, 3.4 Analysmetod, 
3.5 Reliabilitet och validitet och 3.6 Forskningsetik. 

3.1 Metodval 

Syftet med undersökningen är att få kunskap om förskolepersonalens syn på barns lek och 
hur personalen i förskolan kan bidra till att lek och lekförståelse skapas. Utifrån 
undersökningen syfte valdes en kvalitativ ansats som metod. Enligt Bryman (2011) och 
Fejes och Thornberg (2009) läggs vikten i en kvalitativ ansats på ord snarare än siffror. I 
en kvalitativ ansats är det deltagarnas uppfattningar om verkligheten som blir det centrala 
för undersökningen. 

Utifrån undersökningens syfte och den kvalitativa ansatsen valdes semistrukturerade 
intervjuer som metod för insamlingen av empirin. Avsikten med intervjuerna är att få en 
inblick i hur personalen i förskolan ser på leken, om alla kan vara med och hur de själva 
bidrar till att lek och lekförståelse skapas i förskolan. Bryman (2011) förklarar att en 
semistrukturerad intervju ger möjligheter att ställa följdfrågor vilket innebär att 
intervjuaren inte slaviskt behöver följa ett förutbestämt intervjuschema. Inför intervjuerna 
utformades en guide med öppna frågor som stöd och för att samtliga intervjuer skulle ske 
inom liknande ramar (se bilaga 1). 

Genom att använda intervju som datainsamlingsmetod gavs möjligheten att få utförliga 
och beskrivande svar från förskolepersonalen. Intervjuguiden delades inte ut i förväg 
framförallt för att förskolepersonalen inte skulle ha möjlighet att fundera ut svar på 
nästkommande frågor. Syftet var att förskolepersonalens svar skulle bli mer spontana och 
att de inte skulle kunna hinna tänka över hur de borde svara istället för hur de faktiskt 
praktiserar.  

3.2 Urval 

I denna undersökning medverkar flera förskollärare och barnskötare samt en 
småbarnspedagog. Syftet var att få ett så brett perspektiv som möjligt utifrån 
forskningsfrågorna samt att det i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står att hela 
arbetslaget ska arbeta tillsammans för att ge barn stöd i lek, utveckling och lärande. 

Med ambition att få ett omfattande perspektiv genomfördes intervjuer med 11 stycken av 
förskolans personal från tre olika förskolor i tre olika kommuner i Sverige. Den 
medverkande förskolepersonalen har arbetat inom förskolans verksamhet mellan 3-38 år. I 
och med att leken beskrivs som en grundläggande aspekt i förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) var det inte av betydelse att begränsa undersökningen till yrkesgrupper, 
organisationsform (kommunal eller fristående) eller åldersgrupper. 

Urvalet av förskolepersonal gjordes genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Det 
betyder att urvalet gjordes genom att tillfråga förskolepersonal som fanns tillgängliga. 
Detta skedde genom att förskolepersonalen arbetade på författarnas fältförskolor eller 
genom att tillhöra förskolor som författarna av olika anledningar varit i kontakt med. 
Förskolecheferna informerades om undersökningen och att några i personalen skulle bli 
tillfrågade att delta.  
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3.3 Genomförande av datainsamling  

Förskolecheferna på respektive förskola kontaktades och informerades om 
undersökningens syfte. Förskolepersonalen tillfrågades om medverkan i undersökningen i 
samband med att missivbrev (se bilaga 2) delades ut. Efter att förskolepersonalen samtyckt 
sin medverkan bokades ett intervjutillfälle in. 

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (se 
bilaga 1). Utifrån undersökningens syfte och forskningsfrågor formulerades frågor för att få 
kunskap om förskolepersonalens syn på leken och hur de ställer sig till dess relevans för 
barns utveckling och lärande. I intervjuguiden finns också frågor formulerade angående 
hur förskolepersonalen själva bidrar till att lek och lekförståelse skapas i förskolan och hur 
de ställer sig till påståendet ”alla får vara med”. Dessa frågor är utformade utifrån olika 
typiska situationer ur förskolans verksamhet där förskolepersonalen fick förklara hur de 
själva skulle välja att agera. 

Val av plats för intervjun är värt att tänka igenom och det är att föredra att genomföra 
intervjuerna där de medverkande känner sig bekväma och trygga (Stukát, 2011). Av den 
anledningen genomfördes samtliga intervjuer enskilt på förskolepersonalens arbetsplatser, 
men också för att underlätta deras deltagande. Under intervjuerna har endast en av 
författarna deltagit eftersom författarna bor i olika delar av landet. Detta tillvägagångssätt 
har förenklat arbetet och flera intervjuer har kunnat genomföras. För att möjliggöra ett 
mer aktivt samtal vid intervjuerna har de, vid godkännande, spelats in. 

Att spela in intervjuerna ger möjlighet till ett mer aktivt deltagande under intervjun och att 
kunna fokusera på relevanta följdfrågor (Bryman, 2011). Ljudinspelningarna har därefter 
transkriberats för att möjliggöra båda författarnas deltagande i respektive intervju. 
Samtliga intervjuer planerades att ta 30 minuter att genomföra. 

3.4 Analysmetod 

Undersökningen baserar sig på primärdata och sekundärdata, alltså intervjuerna som 
sedan transkriberats. Data sammanställdes i ett dokument, där förskolepersonalens svar 
sammanställdes under respektive intervjufråga. Detta skedde för att författarna skulle få 
möjlighet att diskutera och reflektera tillsammans och upptäcka likheter och skillnader 
mellan förskolepersonalens uppfattningar och svar.  

Utifrån sammanställningen har data elektroniskt kodats i tabeller för att tydliggöra och 
möjliggöra kategorisering av förskolepersonalens svar. I tabell 1 nedan visas ett exempel 
utifrån dataanalysprocessen. 
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Tabell 1: En sammanställning som visar hur förskolepersonalens svar har kategoriserats till de tre 
områden som utgör resultatet utifrån forskningsfråga 1.   

Social kompetens Bearbetning av verkligheten Ämnesrelaterat 

Sociala koder 6 Testa på andra vinklar 1 Färg  1 

Titta på andra som leker 1 Verklighetsbaserade situationer 1 Form 1 

Samspel 3 Bearbeta händelser 2 Matematik 3 

Förståelse för andra 4 Behandla händelser 1 Språk 2 

Turtagande 2 Diskutera händelser 1   

Ge och ta 1 Konkretisera händelser 1   

Problemlösning 1     

 
Detta exempel utgår från forskningsfråga 1 där förskolepersonalen diskuterade vad barns 
lek leder till och vad den har för betydelse för deras utveckling och lärande. Texten med fet 
stil visar de tre områden (Social kompetens, Bearbetning av verkligheten och 
Ämnesrelaterat) som sedan har analyserats ihop och presenteras i avsnitt 4.1. Siffran i 
kolumnen visar hur många av de 11 respondenterna som tog upp respektive svar.  

Utifrån datainsamlingen har vi kunnat kategorisera informationen från intervjufrågorna. I 
resultatdelen presenteras dessa på olika sätt.  

 I avsnittet 4.1 presenteras kategorierna som tre områden (social kompetens, 
bearbetning av verkligheten och ämnesrelaterat). Begreppet område används för 
att få ett mer passande språkligt bruk.  

 Avsnittet 4.2 presenterar resultatet i form av två kategorier (beror på situation och 
alla kan inte alltid medverka) för att tydliggöra hur förskolepersonalen ställer sig 
till påståendet ”alla får vara med”. 

 I avsnittet 4.3.1 presenteras barns strategier för att ta sig in i lek under två 
sammanställda kategorier (glida in i lek, verbalt eller icke verbalt och ställa en 
direkt fråga). 

 Avsnittet 4.3.2 behandlar förskolepersonalens egna strategier för att få barn att 
skapa lekförståelse och hur de skulle hjälpa barn att få tillträde till pågående lekar. 
Alla nio strategier presenteras först var för sig för att få en djupare förståelse för hur 
förskolepersonalen väljer att agera. Dessa strategier har sedan delats in i tre 
kategorier (främja lekförståelse, kan leda till lekförståelse och leder till 
lekförståelse) för att skapa förståelse för vilka strategier som kan leda till att barnen 
skapar lekförståelse eller inte. 

Intervjuerna har diskuterats mellan författarna för att få en klarhet i vad 
förskolepersonalen menar i sina svar. I och med att båda författarna inte var närvarande 
vid samtliga intervjuer behöver den deltagande författaren tydliggöra intervjuerna för den 
andre. Detta på grund av att enbart transkriberingen kan tolkas på ett sett medan det 
under intervjun och förskolepersonalens förhållningssätt och tonsätt kan tolkas på ett 
annat.  
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Utifrån det kategoriserade resultatet har vi sedan kunnat analysera likheter och skillnader 
från empirin och jämfört det med tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. 
Analysen leder till en grund för diskussionen om förskolepersonalens roll för barns lek. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet beskriver hur mätningen av ett begrepp är pålitligt och hur det ger 
en verklig bild av begreppet. I och med att det läggs mer vikt vid ord än vid siffror vid en 
kvalitativ metod blir dessa begrepp svåra att placera in (Bryman, 2011). Bryman hänvisar 
till andra forskare som istället föreslår begreppen tillförlitlighet och äkthet i förhållande till 
kvalitativa metoder. 

Undersökningens reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (äkthet) 

Utifrån forskningsfrågorna valdes semistrukturerade intervjuer för att besvara dessa. 
Genom att endast använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod finns risken att de 
intervjuade svarar på frågorna som de anser att de bör göra för att ge det ”rätta” svaret 
snarare än hur de faktiskt praktiserar i verkligheten. För att öka undersökningens 
tillförlitlighet hade observationer varit en önskad kompletterande metod för att få en 
inblick i hur förskolepersonalen praktiserar i verkligheten. 

För att minska risken för misstolkningar vid intervjutillfällena ställdes följdfrågor för att 
förtydliga respondenternas svar, vid godkännande spelades även intervjuerna in. I och med 
att båda författarna inte var deltagande vid samtliga intervjuer har dessa sedan 
transkriberats för att minska risken för misstolkningar mellan författarna. För att öka 
undersökningens äkthet hade respondentvalideringar varit att föredra att skicka ut till de 
deltagande i studien. Bryman (2011) förklarar att respondentvalideringar används för att 
öka äktheten och minska misstolkningar mellan de intervjuade och författarna för att få en 
verklig helhets bild av svaren. 

I och med att det endast är 11 stycken av förskolans personal som har deltagit i 
undersökningen gör det att överförbarheten minskar. För att öka undersökningens 
trovärdighet och överförbarhet behöver undersökningens omfattning utökas. 

3.6 Forskningsetik 

I undersökningen har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 
principer. I missivbrevet (se bilaga 2) informerades deltagarna om undersökningens 
innehåll och syfte samt att de fick information om de forskningsetiska principerna som tas 
hänsyn till. Genom brevet fick de information om hur och till vad undersökningen skulle 
användas. Förskolepersonalen fick också information om att undersökningen kommer att 
presenterar i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion kommer 
att läggas ut i databasen Diva. Genom missivbrevet fick de också ge sitt samtycke till sitt 
deltagande i studien där det framkom att deltagande är frivilligt och de närsomhelst kan 
välja att inte längre delta, trots ett tidigare beslut. Deltagarna försäkrades om att arbetet 
med undersökningen kommer att ske konfidentiellt där både deras identitet, förskola och 
kommun skulle förbli anonyma. 
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4 Resultatet 

Resultatkapitlet presenterar avsnitten: 
4.1 Forskningsfråga 1 - Vad anser förskolepersonalen att barns lek leder till,  
4.2 Forskningsfråga 2 - Hur ställer sig förskolepersonalen till påståendet ”alla får vara 
med”, 4.3 Forskningsfråga 3 - Hur bidrar förskolepersonalen till att barnen skapar 
lekförståelse och 4.4 Resultatsammanfattning.  

För att förtydliga och skapa en klarhet i vårt resultat vill vi definiera ett begrepp angående 
antalet av hur många av förskolornas personal som står för de olika åsikterna.  

Definition av antal  
Beskriver antalet förskolepersonal som står för liknande/samma svar från intervjuerna:  
ett fåtal (1-4 respondenter), hälften (5-6 respondenter), majoriteten (7-10 respondenter) 
och samtliga (11 respondenter).  

4.1 Forskningsfråga 1: Vad anser förskolepersonalen att barns 
lek leder till?  

Samtliga respondenter anser att leken är en stor och viktig del av barns vardag. Utifrån 
förskolepersonalens beskrivningar av vad de anser att leken leder till kan vi se tre centrala 
områden angående lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Dessa tre områden 
är social kompetens, bearbetning av verkligheten och ämnesrelaterat (exempelvis språk 
och matematik).   

Social kompetens 
Majoriteten av förskolepersonalen beskrev att leken leder till att utveckla barns sociala 
kompetens. En respondent beskrev lekens betydelse med orden ”leken har en stor 
betydelse för barns utveckling. Dels så tränar de ju på den sociala förmågan, det här med 
samspel och turtagning”. Utöver dessa två egenskaper tog förskolepersonalen också upp 
färdigheter såsom förståelse för att kompromissa, empati och förståelsen för andra 
människors åsikter och önskningar. 

Bearbetning av verkligheten 
Ett fåtal respondenter ansåg att leken leder till bearbetning av verkligheten. En respondent 
förklarade att leken ger barn möjlighet att ”testa på andra vinklar av livet där du själv inte 
är”. En annan av förskolepersonalen förklarade detta område på det här viset: ”leken är ju, 
jaa vad ska man säga… barnets forum att behandla, diskutera och konkretisera verkliga 
händelser och liksom öva på att pussla ihop hur saker och ting fungerar så leken hjälper ju 
barnen att förstå sin omvärld”. 

Ämnesrelaterat 
Ett fåtal respondenter tog också upp att genom leken får barnen möjlighet till att träna på 
ämnesrelaterade områden såsom språk och matematik. Detta område tas bland annat upp 
på det här viset: ”överhuvud taget allt det här andra, färg och form och matte som man får 
in i leken hela tiden, språket också, går in jättemycket i det […] Alltså det är ju hur mycket 
som helst”. 
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Samtliga respondenter kom fram till att leken är viktig och 
leder till barns utveckling och lärande. Under flera 
intervjuer hänvisade respondenterna till en bild av en 
blomma som beskriver vad barnen lär sig genom leken. En 
respondent sa ”det finns ju den här blomman som visar på 
bladen vad som ingår i leken. Allt från, ja från det sociala 
till ja, matematiken allt finns ju i den där. Därför tycker jag 
den är jätteviktigt.” 

 

Figur 1: Foton visar ett exempel på illustrationer om leken som figurerar i förskolan. Målning: Linn 
Berglund. Foto: Angelica Karlsson, 28/4-17. 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga respondenter ansåg att leken har en stor 
bidragande roll för barns utveckling och lärande. För att summera vikten av leken följer ett 
citat från en respondent: 

Jag tycker att det är den grundläggande faktorn som du har att använda dig av för utveckling 
och lärande. Allt egentligen i livet i senare stadier kan du lära dig i efterhand, matte och svenska 
och liksom allt kan du lära dig, men som vuxen lär du dig aldrig att leka. Du har liksom ett visst 
begränsat antal år att kunna leka och kunna lära sig allt vad det innebär med sociala koder, 
samspel och förståelse för andra, testa på andra vinklar av livet där du själv inte är och sådär. Så 
att satsa jättemycket på leken i början så tror jag att du vinner långt, så småningom, i slutändan. 

4.2 Forskningsfråga 2: Hur ställer sig förskolepersonalen till 
påståendet ”alla får vara med”?  

I intervjuerna framkom det inte om någon av förskolepersonalen uttryckligen använder 
påståendet ”alla får vara med” i förskolan men att påståendet sågs som komplex och 
otydligt. För att tydliggöra förskolepersonalens åsikter har dessa delats in i två kategorier: 
beror på situationen och alla kan inte alltid medverka.   

Beror på situation  
Under intervjuerna uppfattades en vilja av att alla barn ska få vara inkluderade i 
leksituationer men att påståendet ”alla får vara med” inte alltid känns rättvist att använda. 
En respondent beskrev konflikten av påståendet med orden ”som sagt va, så tycker jag att 
det är väldigt komplext, för det är så lätt att säga att här på förskolan får alla var med, 
punkt! Men jag tycker faktiskt att man måste läsa av situationen”. Ett fåtal av respondenter 
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ansåg att alla barn borde få vara med medan de samtidigt sa att det i vissa situationer inte 
fungerade. En respondent förklarade på det här viset: 

Hur ställer jag mig till det? Alla, ja jag tycker ju att alla ska få vara med, men jag tycker ju också 
att man ska få leka själv om man är två, så jag tycker ju att det både är bra och inte bra. 

Samtidigt svarade ett fåtal respondenter att alla kanske inte alltid kan vara med, fast 
förskolepersonalen måste se till så ingen blir utanför. En respondent beskrev det genom att 
säga att: 

Det är delat! Du kan ju fortfarande inte tvinga ett barn att vara med. Men om det är situationer 
så att någon blir utanför så måste man ju jobba med det och då måste man ju se till så att alla får 
vara med någonstans. 

 Det ansågs viktigt att inget barn blev utfryst medvetet. En annan respondent beskrev hur 
ett barn som de i arbetslaget ansåg fick medverka i lek och hade kompisar sa att ”det är ju 
skillnad på att vara med och vara bredvid”. Respondenten menade att barnet såg ut att vara 
med fast barnet själv kunde uttrycka att hen kände sig utanför. En annan respondent 
poängterade att det är viktigt att alla känner att de har någon kompis vilket kan kopplas 
samman med viljan av att använda begreppet. 

Alla kan inte alltid medverka 
I hälften av intervjuerna beskrevs det att påståendet ”alla får vara med” var svårt att 
använda för att förskolepersonalen var medvetna om att det inte alltid fungerade i 
praktiken. En respondent menade att det inte är rättvist mot barnen att använda 
påståendet. Respondenten beskrev att vissa barn inte har lekstrategierna klara för sig och 
det blir därför svårt att alla ska vara med, både för de som leker och den som vill medverka. 
En annan respondent beskrev att barnen ibland har en färdig plan för hur deras lek ska 
vara och att de redan är inne i leken. I dessa fall menar respondenten att barnet som vill 
medverka, måste respektera leken och därför kan det inte få tillträde till leken.  

Det framkommer tydligt i resultatet att förskolepersonalen finner att påståendet ”alla får 
vara med” är komplext att använda men att det trots allt förekommer i förskolan. Hälften 
av respondenterna menade att alla barn inte alltid kan vara med i alla lekar, vilket kan tala 
emot att påståendet används. I intervjuerna kunde vi se en konflikt i att förskolepersonalen 
ville alla barn väl med att använda påståendet, samtidigt insåg de att det var svårt och 
orättvist mot barnen att alltid göra det. Ett fåtal respondenter tog också upp risker med att 
barn behandlas illa eller kränks i samband med att de inte får medverka i lek.  

4.3 Forskningsfråga 3: Hur bidrar förskolepersonalen till att 
barnen skapar lekförståelse? 

I det här avsnittet presenteras resultatet utifrån forskningsfråga 3 som är uppdelat utifrån: 
4.3.1 Förskolepersonalens förståelse för barns lekstrategier och 4.3.2 Hur 
förskolepersonalen bidrar till att barnen skapar lekförståelse. 

4.3.1 Förskolepersonalens förståelse för barns lekstrategier 

För att ta reda på hur förskolepersonalen bidrar till att barn skapar lekförståelse skapades 
intervjufrågan: vilka strategier upplever du att barnen använder sig av för att lyckas ta sig 
in i leken? Till detta fick förskolepersonalen även svara på vilken strategi de själva anser 
var mest lyckosam. Syftet var att ta reda på hur förskolepersonalen själva har skapat sig 
förståelse för hur barnen går tillväga i sina försök och lyckas att få tillträde till leken.   
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Som resultat framkom det att personalen i förskolan ansåg att barn använder sig av flera 
olika strategier för att försöka få tillträde till leken och tillsammans beskrev 
respondenterna sex stycken strategier. Vissa respondenter nämnde flera strategier medan 
andra endast nämnde en. Dessa sex strategier presenteras nedan. 

1. Glider in – Respondenterna förklarade att många barn verkar komma in i leken på 
ett smidigt sätt. En respondent sa: ”en del glider ju bara in och det accepterar ju de 
som redan leker”. Denna strategi förklarar inte hur barnen specifikt går tillväga utan 
förskolepersonalen uttrycker att plötsligt är barnen bara med. 

2. Observerar – Att observera nämndes som ett sätt att få en överblick över leken 
och hur barnet skulle göra nästa val av strategi. Denna strategi utgör alltså en början 
till nästa fas för att få tillträde. 

3. Härmar – Denna strategi förklarar förskolepersonalen genom att barnen härmar 
de som redan leker. En respondent förklarade att barnen ibland ”leker lite bredvid 
först, beror väl på vad de är för lek om de leker med bilar och de leker bredvid, 
kanske tar en bil och leker bredvid och att de själva känner av och hoppar in i leken”. 

4. Ger förslag på en roll – Hälften av respondenterna nämnde att barn ofta själva 
gav förslag på vilken roll i leken de kunde ha. Exempelvis genom att säga ”då kan jag 
vara det här i den här leken, jag kan vara lillasyster eller jag kan vara hund”. 

5. Vad leker ni? – Ett fåtal respondenter nämnde att barnen gick fram till den 
pågående leken och frågade ”vad leker ni?” för att få tillträde. 

6. Får jag vara med? – Ett fåtal respondenter nämnde också att barnen använde sig 
av frågan ”får jag vara med?” som en strategi att få tillträde till leken.  

För att tydliggöra de strategier som respondenterna ansåg som mest lyckosamma har dessa 
brutits ner till två kategorier. Den första kategorin är att glida in i lek, verbalt eller icke 
verbalt, den andra kategorin handlar om att ställa en direkt fråga till de som leker. 

Glida in i lek, verbalt eller icke verbalt 
Att glida in i den pågående leken anser majoriteten av respondenterna som den mest 
lyckosamma kategorin. I denna kategori ingår strategierna 1-4, att glida in, observera, 
härma och ge förslag på roll. Denna kategori kan ske antingen verbalt eller icke verbalt 
med de barn som redan befinner sig i den pågående leken. Gemensamt är att det sker på 
ett smidigt sätt som oftast leder till att de plötsligt är en del av leken. En respondent 
förklarar att barnen ofta glider in genom att härma de som redan leker genom att säga: ”de 
leker, eller ja gör väl lite samma sak som de som redan leker. Leker de tjuv och polis så är 
de också tjuvar”. Medan andra respondenter förklarar att barnen ibland går fram till leken, 
observerar och sedan själv ger förslag på vilken roll i leken de kan bidra med. Exempelvis 
på det här sättet ”då kan jag vara det här i den här leken, jag kan vara lillasyster eller jag 
kan vara hund”. Att observera leken förklarades i flera fall som en metod som användes 
innan barnen valde nästa strategi att prova. Exempelvis genom att barnen tittade på den 
pågående leken och efter en liten stund gick fram och använde sig av en av de andra 
strategierna för att få tillträde. 

Direkt fråga 
Att ställa en direkt fråga ansåg ett fåtal respondenter var de mest lyckosamma strategierna. 
De strategier som faller under denna kategori är strategi 5-6, att fråga vad leker ni och får 
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jag vara med. Medan ett fåtal respondenter ansåg att denna kategori var de mest 
lyckosamma tillvägagångssätten säger en annan respondent: 

Det är väldigt individuellt men oftast kliver de ju bara in. Men det är sällan, tycker jag som 
barnen frågar - vad gör ni? Vad ska jag vara? Hur ska jag göra? De bara kliver in och så löser det 
sig på nått sätt. Jag har faktiskt tänkt på att det är jätte sällan som barnen frågar om de får vara 
med. Det är inte som när en vuxen kommer in och bara ... Hej kan jag vara med er och leka? Vad 
kan jag vara? Vad ska jag göra? Utan de kliver bara in. 

Det vi kan se av detta citat är att flera respondenter tycker olika. När det gäller att ställa en 
direkt fråga för att få tillträde till leken menade vissa att det inte alls var så barnen gjorde, 
medan andra beskrev det som det bästa tillvägagångssättet. Därav finns det en motsats i 
denna kategori. I den första kategorin, att glida in i lek, verbalt eller icke verbalt var det 
ingen respondent som motsatte sig denna teori, även om alla inte uttryckligen ansåg att det 
var det bästa sättet.   

4.3.2 Hur förskolepersonalen bidrar till att barnen skapar lekförståelse? 

Denna del avser att rikta sig mot forskningsfråga tre angående hur förskolepersonalen 
bidrar till att barnen skapar lekförståelse. I intervjuerna diskuterade respondenterna flera 
olika strategier de kunde använda sig av för att stödja barnens tillträde till leken. 
Majoriteten av respondenterna ansåg att det var svårt att direkt beskriva den bästa 
strategin att använda utan de menade att det beror på situationen. Slutligen framkom nio 
strategier som respondenterna använder sig av när ett barn inte får delta i leken. Nedan 
presenteras dessa nio strategier var för sig för att få en tydlig bild av vad varje strategi 
innebär.  

1. Prata mycket om lek – Handlar om att hjälpa barnen att utveckla och främja 
leken genom dialoger om lek. Dialogerna handlade främst om att tala om hur 
barnen visar hänsyn och respekt mot andra och är en bra kompis. Det kan också 
handla om att prata med barnen om leken för att utmana barnens förmåga att 
fantisera. 

2. Medla – Ett fåtal respondenter förklarade att de kan hjälpa barnen genom att 
stödja dem i leken genom att vara närvarande, lyssna och medla. En respondent 
beskriver detta som att finnas med som en vägledare i barns lek. 

3. Observera - I denna strategi beskrev respondenterna att de kunde sätta sig och 
observera leken med barnet för att se vad leken handlade om.  

4. Ge förslag på roller – Förklarar att förskolepersonalen skulle gå fram till den 
pågående leken och försöka hitta en roll åt det uteslutna barnet. En respondent 
beskrev denna strategi på det här viset ”fråga ibland vad de leker och sedan kanske 
ge förslag. Kanske ge förslaget att han kan vara busschaufför”. 

5. Hoppa in själv som vuxen i leken – En strategi som respondenterna nämnde 
att de kunde använda sig av var sig själva. De menade att de själva kan hoppa in i 
leken för att få med det barnet som inte fått tillträde. Det framgår dock inte hur 
förskolepersonalen skulle ta sig in i leken men att de därefter kunde bjuda in det 
barnet som inte fått tillträde. 

6. Fråga varför hen inte får delta – Förklarar att när ett barn berättar att den inte 
får delta förklarade respondenterna att de skulle gå fram till dem som leker och 
fråga varför barnet ifråga inte får delta. 
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7. Fråga vad barnen leker – Hänvisar till att förskolepersonalen skulle gå fram till 
den pågående leken och fråga barnen vad de leker för att hitta en väg in för barnet 
som blivit uteslutet. En respondent förklarar denna strategi med de här orden ”först 
följer jag med barnet in i leken och frågar vad de leker, ser vad de har för roller och 
så”. 

8. Gå fram och fråga om deltagande - För att ge barnen redskap att få tillträde till 
leken var en strategi att ge barnen tipset om att fråga om du får vara med. En 
respondent beskrev denna strategi på följande vis: ”jag brukar peppa dem att fråga, 
först och främst fråga, har du frågat om du får vara med? nej, men gå och fråga”. 

9. Leka någonting annat och locka till sig barn – Hänvisar till om 
förskolepersonalen inte lyckas skapa tillträde till barnet så skulle de erbjuda barnet 
någon annan aktivitet. På det sättet förklarade de att de kunde locka till sig barn 
från redan pågående leker att delta med barnet som blev uteslutet. 

Utifrån dessa nio strategier har tre kategorier kunnat skapas för att tydliggöra hur 
förskolepersonalen bidrar till att barnen skapar lekförståelse. Dessa är: främja 
lekförståelse, kan leda till lekförståelse och leder inte till lekförståelse.  

Främja lekförståelse 

Inom denna kategori faller strategi 1-3 in, prata mycket om lek, medla och observera. Här 
handlar det om att förskolepersonalen i förebyggande syfte främjar leken och barns 
lekförståelse. Genom dialog och aktivitet förklarar respondenterna att det är viktigt att 
prata mycket om lek, att vara med och medla som en vägledare om något blir tokigt i leken. 
En respondent nämner att det är en bra idé att sätta sig med barnet och observera de som 
leker. Genom dessa tre strategier kan vi se att förskolepersonalen arbetar för att främja 
barns lekförståelse genom att förbereda dem på hur de kan förhålla sig till leken. En 
respondent nämner också att det är viktigt att utmana barnen i deras förmåga att fantisera 
eftersom leken kräver stor fantasiförmåga. 

Kan leda till lekförståelse 

I denna kategori ingår strategierna 4-5, ge förslag på roller och hoppa in själv som vuxen i 
leken. Beroende på vilket förhållningssätt förskolepersonalen använder inom dessa 
strategier kan dessa leda till att barnen skapar lekförståelse. Att ge förslag på roller i leken 
kan leda till att barnen skapar sig en förståelse för hur de själva kan tänka kring hur de kan 
ta sig in i en pågående lek. Samtidigt som det kan avbryta en redan pågående lek om 
förskolepersonalen inte sköter detta smidigt.  

Eftersom att ingen av respondenterna förklarade hur de själva skulle ta sig in i en pågående 
lek men ändå menade att de på så sätt skulle kunna få med det uteslutna barnet i leken, 
kan detta bidra till lekförståelse för barnet. Genom att se förskolepersonalen ta sig in i lek 
kan barnen få en uppfattning om hur de själva kan gå tillväga för att ta sig in i leken. 

Leder inte till lekförståelse 

Den sista kategori handlar om de strategier som kan tolkas att de inte leder till 
lekförståelse för barnen. De strategier som faller in under denna kategori är strategierna 6-
9, fråga varför hen inte får delta, fråga vad barnen leker, gå fram och fråga om 
deltagande och leka någonting annat och locka till sig barn. Sammanlagt av dessa 
strategier är att de inte leder till lekförståelse. Barnen riskerar att inte får medverka i en 
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pågående lek på grund av att frågorna kan avbryta leken eller genom att 
förskolepersonalen avleder barnet till en annan aktivitet istället. 

De två första strategierna fråga varför hen inte får vara delta och fråga vad barnen leker 
motsäger respondenternas uppfattning om att ett av det mest lyckosamma sättet att ta sig 
in i lek är att på ett smidigt sätt glida in. Genom dessa två strategier avbryts leken och 
barnen tar sig inte in smidigt utan att störa. 

Anledningen till att strategin om att tipsa barnen att gå fram och fråga om deltagande 
ligger under denna kategori, trots att den faller in under respondenternas åsikt som en av 
de mest lyckosamma strategierna, är att flera respondenter motsatte sig detta. I likhet med 
de två första (fråga varför hen inte får vara delta och fråga vad barnen leker) kan även 
denna strategi riskera att avbryta den pågående leken. Strategin kan även tolkas vara 
situationsbaserad i och med att en respondent beskrev att de måste ”lära barn att det finns 
lekar där alla kan vara med. Om man leker under hökens vingar eller om man sitter och 
ritar”. Det innebär att i dessa aktiviteter passar det sig att fråga om de får vara med. 

Hälften av respondenterna nämnde att om de inte skulle lyckas få in barnen i en pågående 
lek så skulle de erbjuda det uteslutna barnet en ny aktivitet genom att kanske ta fram ett 
nytt material. Denna strategi benämns som leka någonting annat och locka till sig barn. 
På det sättet uttrycker respondenterna att de kunde locka till sig barn från redan pågående 
leker att komma och delta i den nya leken istället. Resultatet av denna strategi blir att 
barnen inte får förståelse för leken och hur de kan ta sig in eftersom de istället blir avledda 
från den pågående leken. Den förståelse som alternativt skulle kunna ske är att barnet får 
se hur de andra kamraterna tar sig in i den nya leken. 

4.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att samtliga respondenter anser att leken är viktigt för barns 
utveckling och lärande och att den leder till att utveckla barns sociala kompetens. Leken 
utgör också ett forum för barnen att bearbeta verkligheten och den ger barnen möjligheter 
att utveckla områden som är ämnesrelaterat, såsom språk och matematik. En respondent 
beskriver: ”att satsa jättemycket på leken i början så tror jag att du vinner långt, så 
småningom, i slutändan”. Vi kan också se att påståendet ”alla får vara med” anses som ett 
komplext uttryckt där det finns delade meningar om hur och om det bör användas inom 
förskolans verksamhet. ”Jag tycker att det är ett dilemma för vissa kan ha en fungerande 
lek redan och då säga att alla får vara med, kan vara så lätt att bara säga och sedan lämna 
det vid det” förklarar en respondent.  

För att undersöka hur förskolepersonalen bidrar till barns lekförståelse fick de beskriva 
strategier som barnen använder för att få tillträde till leken samt vilka strategier de 
uppfattade som lyckosamma. Resultatet gav två kategorier: Att glida in i leken, verbalt 
eller icke verbalt ansågs som den mest lyckosamma kategorin av majoriteten av 
respondenterna medan ett fåtal menade att ställa en direkt fråga var mest lyckosamt. I 
resultatet framkom att det fanns delade åsikter kring att ställa en direkt fråga. Vissa ansåg 
att det var det mest lyckosamma sättet medan andra sa att barn sällan använde direkta 
frågor för att få tillträde i leken.  

Förskolepersonalen fick också förklara hur de själva skulle agera om ett barn inte får vara 
med i lek och hur de skulle bidra till att barnen skapar lekförståelse. Tillsammans beskrev 
förskolepersonalen nio strategier som de skulle använda sig av för att skapa lekförståelse 
hos barnen samt för att få in ett barn som blivit nekad tillträde. Dessa nio strategier 
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fördelades inom tre kategorier främja lekförståelse, kan leda till lekförståelse och leder inte 
till lekförståelse.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskolepersonalen inte är enade om hur de ska gå 
tillväga för att hjälpa barnen att få medverka i leken. Det som också framgick var att 
förskolepersonalen i olika sammanhang själva gick tillväga på olika sätt. Hälften av 
respondenterna uttryckte att alla inte alltid kan vara med samtidigt som nästan alla av 
dessa respondenter använde sig av strategierna fråga varför hen inte får delta och ge 
förslag på roller som redskap för att få in ett barn som inte har fått tillträde till leken. Dessa 
strategier motsäger respondenterna åsikter om att det inte alltid fungerar att alla är med. 

5 Analysen 

Analyskapitlet presenterar avsnitten: 
5.1 Forskningsfråga 1 - Vad anser förskolepersonalen att barns lek leder till,  
5.2 Forskningsfråga 2 - Hur ställer sig förskolepersonalen till påståendet ”alla får vara 
med” och 5.3 Forskningsfråga 3 - Hur bidrar förskolepersonalen till att barnen skapar 
lekförståelse.  

5.1 Vad anser förskolepersonalen att barns lek leder till? 

I det sociokulturella perspektivet betonas vikten av samspel, både mellan barnen men 
också mellan barn och vuxna vilket också läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) talar 
om. Williams (2006) beskrev att interaktion och kommunikation har avgörande roller 
inom perspektivet. En respondent sa ”men det är ju svårt att utveckla det sociala samspelet 
utan en social motpart” vilket kan kopplas direkt till det sociokulturella perspektivet och 
samspel mellan människor. Social kompetens talade majoriteten av respondenterna om 
som en viktig lärdom som leken kan leda till. De beskrev exempel som att barns sociala 
utveckling sker i leken genom samspel, förståelse, kompromisser och turtagning.  

Respondenternas enade åsikter om lekens värde för social kompetens, utveckling och 
lärande speglar Lillvist m.fl. (2009) definition av socialt kompetenta barn. Det som går att 
tyda utifrån Lillvist m.fl. undersökning är att de barn som anses vara socialt kompetenta är 
de barn som har fått grepp om lekens signaler och skapat sig en förståelse för hur leken 
fungerar. Samtidigt menar Lillvist m.fl. (2009) att åtgärder för att främja barns sociala 
kompetens är sällsynt. De talade om risken att förskolepersonalen missar att stödja och 
guida barnen i leken för att utveckla social kompetens. Knutsdotter Olofsson (2003) 
påpekar också att dagens barn har svårt för turtagning. De ska alltid vara störst och först 
vilket försvårar förståelsen för turtagning.  

För att ge barnen verktyg att arbeta på sin förståelse för turtagning kan leken ses som ett 
bra forum. Förskolepersonalen ansåg att det är genom leken som barnen får möjlighet att 
bearbeta verkliga händelser. Lillemyr (2013) beskriver att personaln i förskolan behöver 
agera förebilder eftersom barn lär sig leka genom tidigare erfarenheter. En respondent 
beskrev leken genom att: ”leken är ju, jaa vad ska man säga... barnets forum att behandla, 
diskutera och konkretisera verkliga händelser och liksom öva på att pussla ihop hur saker 
och ting fungerar så leken hjälper ju barnen att förstå sin omvärld”. Lillemyr (2013) 
nämner att det är genom leken som barnen får möjligheter att prova sig fram. Leken 
beskrivs som ett positivt forum för barnen, eftersom leken inte innebär några krav på att 
lyckas. Att leken leder till att barnen får möjligheter att bearbeta verkligheten förklarar 
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Lillemyr genom att ”leken inte uppstår spontant, utan att den utvecklas genom 
erfarenheter från verkligheten” (s. 146). 

5.2 Hur ställer sig förskolepersonalen till påståendet ”alla får 
vara med”? 

När det gäller påståendet ”alla får vara med” beskrevs det i resultatet som ett komplex 
uttryck som verkar förekomma i förskolan trots att ingen uttryckligen sa att de använde 
det. Tellgren (2004) menade att påståendet kan ses vara en mycket stark regel som är 
skapad av vuxna i förskolan. Påståendet används enligt Tellgren för att skapa solidaritet 
mellan barnen. I resultatet framkom att respondenterna såg risker för uteslutning av barn i 
dessa leksituationer samt att påståendet kan ses som orättvist mot barnen i den pågående 
leken. Påståendet kan tolkas vara problematiskt eftersom det kan innebära en fördel för ett 
barn medan det samtidigt kan vara en nackdel för ett annat. En respondent talade om för 
vems rättigheter påståendet riktar sig till: ”om man säger alla får vara med. För vems är 
rättigheten då? För dem som leker fint eller? Eller den som inte får vara med? Vems 
rättigheter ska jag ta hänsyn till?”. 

Att hänvisa till regler som vuxna har bestämt var en av de 15 lekstrategierna Corsaro (1997) 
definierade. Även Tellgren (2004) tar upp att barnen kan använda påståendet för att få 
tillgång till leken genom att hänvisa till att de vuxna säger att alla ska få vara med. Vissa 
respondenter verkar använda påståendet för att det är enkelt att ta till, vilket också är ett 
sätt för den vuxne att använda sin maktposition. Barnet som vill medverka i leken kan ges 
en roll för att blidka de vuxnas regel, men som i leken inte kan tolkas ha någon betydelse. 
Det kan handla om att barnet får var mormor som måste gå iväg och handla och därmed 
avvisas barnet ut ur leken på ett diskret sätt.  

En respondent berättade om ett barn som de ansåg var med i leken, men som själv sa att 
”det är ju skillnad på att vara med och vara bredvid”. Barnet uppfattades av 
förskolepersonalen som aktiv i leken men det själv kände sig utanför. Tullgren (2004) 
påpekar att personalen i förskolan använder sig av sin maktposition för att se till att barnen 
är aktiva i lek och att leken faller inom den goda lekens normer. Förskolepersonalen lockar 
och uppmuntrar barnen till aktivitet och deltagande där de är med och styr över att barnen 
leker, vad barnen leker och hur de leker. Det anses inte acceptabelt för barn att vara passivt 
utanför en lek. Det är också oacceptabelt att inte bjuda in en kompis som är utanför leken, 
oavsett anledning till nekandet. Problematiken med att använda påståendet kan kopplas 
samman med vilken situation som barnet, som inte fått tillträde till leken befinner sig i, 
samtidigt som det har att göra med förskolepersonalens syn på om barnet kan medverka. 
Förskolepersonalen har i detta läge makten att välja vilken strategi de ska använda för att 
hjälpa barnet att leka. Ett av förskolans uppdrag är att se till att verksamheten är trygg för 
alla barn som befinner sig där (Skolverket, 2016). Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om 
att ett barn behöver känna sig tryggt för att våga leka och det är förskolepersonalens ansvar 
att barnen har den känslan. Därmed tolkar vi att det finns en välvilja hos 
förskolepersonalen med att använda påståendet ”alla får vara med”. 

Välviljan att alla ska få vara med och ha lekkamrater kan kopplas samman med det 
sociokulturella perspektivet där samspel leder till utveckling och lärande (Williams, 2006; 
Strandberg, 2006). Samtidigt har personalen i förskolan makten att välja hur de ska hjälpa 
barn som inte får tillträde till leken. Genom att använda påståendet ”alla får vara med” kan 
vi därför tolka att barnet kan missa att skapa förståelse för leken men att de, om de har tur, 
får ingå i en leksituation.  
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5.3 Hur bidrar förskolepersonalen till att barnen skapar 
lekförståelse? 

I resultatet framkom det att respondenterna ansåg att barnen kunde använda sig av flera 
olika strategier för att ta sig in i en pågående lek. Dessa strategier delades upp i två 
kategorier. Den första kategorin att glida in i lek, verbalt eller icke verbalt innehöll de 
tillvägagångssätt som majoriteten av respondenterna ansåg som de mest lyckosamma 
sätten. Denna kategori går även i linje med Karlsson och Karlssons (2017) undersökning av 
vilka strategier som gav barnen tillträde till pågående lekar.  

Att glida in i leken kan ses som en motsats till den andra kategorin att ställa en direkt 
fråga och denna kategori ansåg fåtal respondenter som det mest lyckosamma 
tillvägagångssättet. Här gick det att uppfatta en skillnad mellan vissa respondenters åsikter 
då framförallt en respondent uttryckte att det är väldigt sällan som barn använder den 
typen av tillvägagångssätt. Att ställa en direkt fråga framkom också som ett av de minst 
lyckosamma tillvägagångssätten (Karlsson och Karlsson, 2017) framför allt för att leken 
avbryts och barnen riskerade att få ett nej till svar. Genom att glida in i leken på ett smidigt 
sätt menar Karlsson och Karlsson att det är svårt för barnen i den pågående leken att neka 
det nya barnet tillträde. När barnen glider in i leken är de plötsligt en del av leken utan att 
utgöra ett hot för att den ska avbrytas.  

Att smidigt glida in i leken kan ses som att barnet har uppfattat lekens signaler och det 
poängterar Knutsdotter Olofsson (2003) och Sommer (2009) som viktigt för att barnen 
inte ska riskera att bli uteslutna. I resultatet framkom det att respondenterna använde sig 
av nio olika strategier för att stödja barnen i att få tillträde till leken. Dessa nio strategier 
bildade tre kategorier: främja lekförståelse, kan leda till lekförståelse och leder inte till 
lekförståelse.  

5.3.1 Främja lekförståelse 

För att arbeta med barns lekförståelse och hjälpa dem att få tillträde till den viktiga leken 
fann vi ett antal strategier som vi ser som förebyggande. Det handlar om att prata mycket 
om lek, medla eller observera pågående lek. Samtliga av dessa strategier anser vi har låg 
risk att avbryta en pågående lek vilket är något som Karlsson och Karlsson (2017) uttrycker 
som en viktig faktor för att barn ska få tillträde till leken. Att medla innebär en större risk 
än de andra två, men här ser vi också att barnet kan skapa ett eget lärande om hur de ska ta 
sig in i lek och därför hamnar den under förebyggande. Genom att använda dessa strategier 
kan det också ske en möjlig utveckling inom barns sociala kompetens. Det handlar om 
förståelse för andra, lyssna och ta hänsyn till vad andra tycker.  

Social kompetens och bearbetning av verkligheten var två områden som framkom som svar 
på frågan ”vad anser förskolepersonalen att barns lek leder till?”. Genom att arbeta 
förebyggande med lekförståelse går det att tolka att lärande inom områdena social 
kompetens och bearbetning av verkligheten sker parallellt. Som nämnt tidigare går det 
också att tyda att de barn som ses som socialt kompetenta är de barn som har skapat sig en 
förståelse för lekens signaler (Lillvist m.fl., 2009) som även Knutsdotter Olofsson (2003) 
och Sommer (2009) beskriver som avgörande för att få tillträde till leken.  

De tre strategier som vi placerat i främja lekförståelse kopplar vi även samman med 
kategorin att glida in i lek, verbalt eller icke verbalt i och med att de strategierna kan 
innebära att barnen har uppfattat lekens signaler. Att prata om lek och att medla kan ses 
som en dialog där viljan finns att främja alla barns lekförståelse och där förskolepersonalen 
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använder sin makt och sitt förhållningssätt på ett rättvist sätt. Även om barnen inte lyckas 
få tillträde med hjälp av dialoger, medling och observationer omgående, så kan det se som 
ett utvecklingsarbete. Genom detta finns det möjligheter för barnen att skapa lärande kring 
leken och hur de vid nästa tillfälle ska agera.  

5.3.2 Kan leda till lekförståelse 

Yang (2000) förklarar att när barn har lärt sig hur de ska förhålla sig till andra människor 
så kan de öka sin sociala inställning till sig själva. Förskolepersonalen behöver därför vara 
med och vägleda barnen i deras val av aktiviteter. Utifrån detta går det att tyda att det är 
viktigt att visa barnen hur de ska förhålla sig både till leken och till andra människor. I det 
sociokulturella perspektivet framgår det att barn utvecklas genom den proximala 
utvecklingszonen i interaktion med andra (Strandberg, 2006). Det är en av anledningarna 
till att respondenternas strategier ge förslag på roller och hoppa in själv som vuxen i leken 
faller under denna kategori. Analyserbart är att dessa två strategier både kan och inte kan 
leda till lekförståelse beroende på förskolepersonalens förhållningssätt.  

Genom förskolepersonalens förhållningssätt påverkas alltså barns möjligheter till 
lekförståelse genom båda dessa strategier. Om förskolepersonalen tar barnet åt sidan, läser 
av leken och ger barnet tips på roller hen kan pröva att ta sig in genom, kan det leda till att 
barnet skapar sig lekförståelse. Att hoppa in själv som vuxen i den pågående leken kan ses 
på liknande sätt. I och med att det inte framkom hur förskolepersonalen själva skulle gå 
tillväga för att få tillträde till den pågående leken kan denna strategi antingen leda till 
lekförståelse eller inte. Om förskolepersonalen på ett smidigt sätt gled in i leken, som 
majoriteten av respondenterna beskrev som det mest lyckosamma sättet, kan det medföra 
att barnet får en förståelse för hur de själva kan gå tillväga. Detta skulle gå i linje med 
Yangs (2000) åsikt om att förskolepersonalen behöver visa barnen hur de ska förhålla sig 
till andra. Men också med det sociokulturella perspektivet då barnen ges möjlighet att bli 
så kompetenta som möjligt samt att de får lära sig i interaktion med andra (Strandberg, 
2006).  

Beroende på om förskolepersonalen väljer förhållningssätt som tillåter barnen att utveckla 
sin kompetens eller inte skulle dessa strategier också kunna leda till att barnen inte skapar 
lekförståelse. Tullgren (2004) beskriver att förskolepersonalen ofta använder sin 
maktposition för att se till så att leken faller under den goda lekens normer. 
Förskolepersonalen är med och styr över att barnen leker, vad barnen leker och hur barnen 
leker. En respondent beskrev att hen skulle gå fram till den pågående leken och försöka 
hitta en roll åt barnet som inte fick delta på det här viset: ”okej ni leker häst. Men ni måste 
ju ha en tränare liksom vem ska vara det? ah men du kan få vara tränare”. Här kan vi ses 
att respondenten skulle kunna utnyttja sin maktposition och på så vis skapa en roll till 
barnet som blivit uteslutet till skillnad från att diskutera roller med det enskilda barnet. 
Denna situation överensstämmer med Tullgrens (2004) beskrivningar av att 
förskolepersonalen styr vad och hur barnen leker. Strategin att förskolepersonalen själva 
hoppar in i lek kan också analyseras utifrån Tullgrens perspektiv. Om förskolepersonalen 
kliver in i den pågående leken på ett ”klumpigt” sätt och skapar sig plats för att denne har 
en högre maktposition går förskolepersonalen också in och styr över hur och vad barnen 
leker. Om förskolepersonalen använder dessa två strategier genom dessa förhållningssätt 
istället för de först beskrivna kan dessa istället leda till att barnen inte skapar sig en 
förståelse för leken. 
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5.3.3 Leder inte till lekförståelse 

Slutligen kunde vi se ett antal strategier som respondenterna använder som vi tolkar inte 
leder till att barnen skapar sig en förståelse för leken. Till dessa hör att använda sig av en 
direkt fråga som fråga varför hen inte får delta, fråga vad barnen leker och gå fram och 
fråga om deltagande. Anledningen till att dessa strategier placeras in under kategorin 
leder inte till lekförståelse är att de kan tolkas avbryta den pågående leken som Karlsson 
och Karlsson (2017) anser som negativt.  

Att ställa en direkt fråga, för att få tillträde till leken, anser vissa respondenter inte som 
negativt och här kan vi se en skillnad i respondenternas åsikter. På frågan om 
förskolepersonalens förståelse för barns lekstrategier svarade ett fåtal respondenter att 
detta var ett lyckosamt sätt för barnen att använda för att få tillträde. Samtidigt ansåg ett 
fåtal respondenter att det var sällan som barnen frågade om de fick vara med. Här syns en 
skillnad i respondenternas åsikter som har bidragit till att denna strategi faller under 
kategorin som inte leder till lekförståelse. Corsaro (2003) drar en parallell mellan hur barn 
gör för få tillträde till lek och hur vuxna gör för att medverka i ett pågående samtal. Vuxna 
tar sig fram till de som samtalar, lyssnar och observerar vad de pratar om för att sedan flika 
in ett relevant påstående. Det är sällan, menar Corsaro, som en vuxen frågar om de får lov 
att vara med i samtalet. Skillnaden på att ställa en direkt fråga och genom ett smidigt sätt 
glida in kan tolkas handla om hur stor risken är att leken avbryts. Något som Karlsson och 
Karlsson (2017) uttrycker utgör en stor faktor för om strategierna är positiva eller inte.  

En strategi som inte ansågs vara positiv för att bidra till barns lekförståelse var strategin att 
leka någonting annat och locka till sig barn som också ingick i denna kategori. Att erbjuda 
ett uteslutet barn, en annan lek tolkar vi inte heller leder till att barnen skapar 
lekförståelse. Här finns en risk att barnet känner sig utanför och att dess självförtroende 
påverkas. Är det samma barn som återupprepade gånger utesluts kan det leda till att 
barnet blir osäkert och otryggt. Enligt det sociokulturella perspektivet så blir inte barn mer 
kompetenta än vad omgivningen tillåter (Strandberg, 2006) och genom denna strategi 
tillåts inte barnen att utöka sin kompetens och förståelse för lekens signaler, snarare 
tvärtom. Majoriteten av respondenterna uttryckte att leken leder till utveckling av barns 
sociala kompetens. Samtidigt som denna strategi troligtvis snarare leder till motsatsen i 
och med att barnen blir avledda från den pågående leken. Det som skulle kunna leda till att 
barnen skapar lekförståelse är genom att se andra barns försök att ta sig in i den nya 
aktiviteten som förskolepersonalen var med och skapade i och med att barnen ”utvecklas 
genom erfarenheter från verkligheten” (Lillemyr, 2013, s.146).  

Även påståendet ”alla får var med” tolkar vi inte leder till att barnen skapar sig en 
förståelse för leken. Detta har att göra med att det är förskolepersonalen som använder sin 
makt och bestämmer att barn som har uteslutits ska få medverka. Barnet får därigenom 
ingen chans att fundera ut hur den själv ska bete sig vid nästa tillfälle som hen är utanför 
leken.  

6 Diskussionen 

Diskussionskapitlet presenterar avsnitten: 
6.1 Lekens betydelse, 6.2 Lekförståelse, 6.3 Förskolepersonalens roll, 6.4 Slutsats, 6.5 
Metoddiskussion, 6.6 Undersökningens relevans för vår framtida yrkesroll och 
6.7 Fortsatt forskning. 
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6.1 Lekens betydelse 

Genom resultatet kunde vi se att samtliga respondenter ansåg att leken är viktig för barns 
lärande och utveckling. Flera respondenter ansåg att de kunde se leken som ett medel att 
lära genom och att den därför vara en viktig aktivitet för barnen att få tillgång till.   

Några respondenter hänvisade till en bild på blomma som figurerar inom förskolan för att 
tydliggöra vad leken kunde vara ett medel till. I blommans mitt finns texten ”Har du bara 
lekt idag” och på kronbladen runt blomman finns de olika saker som barns lek kan skapa 
lärande till. Detta sätt att synliggöra barns lek på kan tolkas användas för att påvisa rätten 
till barns lek, istället för att bagatelliseras och förenkla lekens möjligheter. Att använda sig 
av uttrycket ”Har du bara lekt idag?” kan också ses som en önskan att stärka 
förskolepersonalens roll på förskolan och förskolans värde för samhället. 

Något att reflektera över är att önskan om att stärka förskolans värde och denna 
föreställning av leken kan innebära en risk. Lillvist m.fl. (2009) poängterar att det finns för 
få åtgärder i förskolan för att främja barns sociala kompetenser. Risken med att hänvisa till 
denna bild av blomman skulle kunna medföra att förskolepersonalen missar vikten av att 
stödja barnen i deras lek eftersom leken, enligt blomman, redan bidrar till detta. 

I denna bild av blomman finner vi också att leken bidrar till de ämnesrelaterade områden 
som respondenterna beskrev. Här går det att fundera på om barnen är medvetna om att de 
lär sig matematik genom att exempelvis leka med färger och former. Eller är det något som 
denna blomma berättar? Lär sig barnen matematik av att bara leka med färger och former 
automatisk eller behöver förskolepersonalen tydliggöra detta lärande för barnen? Vi tror 
att det är viktigt att inte bara lämna barnen i leken i tron om att de lär sig allt av det som 
leken kan bidra till. Av den anledningen är det av stor vikt för förskolepersonalen att 
tydliggöra och göra lärandet meningsfullt för barnen så att de kan sätta in sina kunskaper i 
ett större sammanhang.  

6.2 Lekförståelse  

Majoriteten av respondenterna ansåg att leken leder till barns utveckling av sin sociala 
kompetens vilket också Lillemyr (2002) och Jonsdottir (2007) beskriver. Respondenterna 
menar att leken leder till att barnen bland annat utvecklar sociala kompetenser såsom 
turtagning och förståelse för andra vilket är färdigheter som Lillvist m.fl. (2009) beskriver 
att kompetenta barn har skapat sig förståelse kring. 

Socialt kompetenta barn kan också tolkas vara de barn som har skapat sig en förståelse för 
leken signaler. Denna förståelse menar Sommer (2009) och Knutsdotter Olofsson (2003) 
att barn behöver ha för att få tillträde till leken. De barn som inte har denna förståelse 
riskerar att oftare uteslutas ur lekens gemenskap. Ett fåtal respondenter ansåg att vissa 
barn inte riktigt förstår hur de ska gå tillväga för att få tillträde utan går fram och 
exempelvis förstör andra barns sandtorn. Här kan vi se ett tydligt exempel på att detta barn 
troligtvis inte har förstått lekens signaler i och med att hen inte valde ett passande sätt att 
försöka ta sig in i leken på.   

Respondenterna ansåg att det fanns två typer av tillvägagångssätt som var mer passande 
för barnen att använda sig av för att få tillträde till leken. Antingen att på ett smidigt sätt 
glida in i leken eller ställa en direkt fråga till de som leker. Den sistnämnda strategin rådde 
det delade uppfattningar kring. Vissa respondenter ansåg att detta var ett lyckosamt sätt 
medan andra beskrev att barnen sällan använder sig av dessa strategier. Hellman (2010) 



 25 

beskriver att de barn som har fått en hög lekstatus i gruppen är de barn som lättast får 
tillträde till de pågående lekarna. Det skulle kunna relateras till att det är de barn som 
förskolepersonalen anser är socialt kompetenta och därmed också är attraktiva 
lekkamrater (Lillvist m.fl., 2009).  

Att vara en attraktiv lekkamrat skulle kunna ha att göra med respondenternas skilda 
uppfattningar om strategin att ställa en direkt fråga till de som leker. Genom att fråga 
barnen i den pågående leken om du får vara med kan leda till att du tillåts delta eller att du 
blir utesluten. De barn som får ett ja på frågan om de får vara med kan tänkas vara de barn 
som redan har fått en förståelse för lekens signaler. De är socialt kompetenta och på så vis 
ses som attraktiva lekkamrater. Om barnen anses vara socialt kompetenta och populära 
lekkamrater är det troligare att barnen, i den pågående leken, vill ha med dessa barn. Det 
är dessa barn som anses vara duktiga på att skapa roliga lekar (Hellman, 2010). Om det 
däremot kommer fram ett barn som kanske inte har skapat sig förståelse för leken och som 
ofta ”förstör” kanske det är troligare att de får ett nej till svar på sin fråga. De barn som kan 
använda sig av denna strategi är möjligtvis de barn som redan har använt sig av alla andra 
strategier och har lyckats ta sig in genom dessa. Det har sedan resulterat i att de har skapat 
sig en hög lekstatus. På så sätt kanske dessa barn senare kan använda sig av frågan ”får jag 
vara med” för att de har kommit så pass långt att de inte behöver ta sig in smidigt för att få 
tillträde. De räcker att de andra barnen uppskattar att dessa barn deltar. 

Förskolans arbete bör inriktas på att utveckla barns sociala kompetens och förståelse för 
lekens signaler. Förskolepersonalen behöver främja barns lekförståelse och använda sig av 
strategier som kan leda till att barnen skapar sig lekförståelse. Tellgren (2004) beskriver 
att barnen ofta inte bara provar en strategi för att ta sig in i en pågående lek utan flera 
olika. Detta medför att det troligtvis inte bara finns en strategi som vuxna kan 
rekommendera barnet att prova. Utan snarare att förskolepersonalen uppmanar barnen att 
fundera på vad de andra barnen gör innan de kastar sig in och gör ett försök till att få 
medverka. De behöver observera och skapa sig en bild över vad det är leken går ut på och 
hur de kan ta sig in. 

6.3 Förskolepersonalens roll 

Personalen i förskolan påverkar barns möjligheter till lek. För att barn ska kunna leka 
behöver de vara socialt kompetenta samt ha en förståelse för hur de kan gör för att leka. 
Personalen i förskolan kan hjälpa barn att skapa lekförståelse genom att arbeta 
förebyggande med leken. Genom denna undersökning kom vi fram till att det kan ske 
genom att tala om lek, hjälpa barnen att medla i leken eller observera vad andra barn leker 
med tillsammans. Förskolepersonalen behöver stödja barnen och ge dem verktyg för att 
lära dem förstå hur de ska leka. Social kompetens och förebyggande av lekförståelse hänger 
alltså samman. Men hur främjar vi då barns förmåga till social kompetens och 
lekförståelse? 

På förskolan har personalen en hög status och Jonsdottir (2007) menar att denna status 
både kan stjälpa eller hjälpa ett barn. Förskolepersonalens kunskaper om barnet, sin egen 
maktposition och sitt förhållningssätt påverkar barns möjligheter till lek. Hur makten 
används i varje leksituation leder till hur barnet utvecklas i leken. Personalen i förskolan 
kan välja att främja och stödja barnets utveckling av lekförståelse men de kan också bidra 
till att barnen blir uteslutna ur leken. Jonsdottir (2007) förklarar att förskolepersonal 
beskriver vissa barn som populära vänner. De färdigheter och egenskaper som 
förskolepersonalen tillskriver barnen antas ha ”betydelse för deras förmåga att utveckla 
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goda relationer med andra barn. Ju mer socialt kompetent ett barn anses vara av 
personalen desto större möjlighet tros barnet ha att utveckla kamrat och 
vänskapsrelationer” (s. 148). Slutsatsen enligt Jonsdottir är alltså att alla barn i förskolan 
inte ses som kompetenta av förskolepersonalen. Sammanfattningsvis har personalen i 
förskolan makten att välja, vill vi hjälpa eller stjälpa barnet?  

Frågan som går att ställa är om påståendet ”alla får vara med” hjälper eller stjälper barns 
lekförståelse? Påståendet kan tolkas vara en lätt utväg för förskolepersonalen att använda 
för att lösa en konflikt. ”Alla får vara med” ansågs enlig Tellgren (2004) vara en stark regel 
i förskolan men genom denna undersökning framkom att påståendet var svårt att använda. 
Svaren visade att påståendet var kopplat till vilken situation barnen lekte i samt att 
respondenterna hade vetskap om att den inte alltid fungerade i praktiken. Utifrån 
Jonsdottirs (2007) beskrivning går det att ställa frågan om personalen i förskolan 
särbehandlar barn beroende på om de ses som kompetenta eller inte? Om ett barn anses 
som socialt kompetent så ges dessa enligt Jonsdottir större utrymme att utveckla sina 
kamratrelationer. Ger förskolepersonalen dem då också större utrymme att försöka ta sig 
in i pågående leker? Om ett barn som inte anses som socialt kompetent har svårt att ta sig 
in i en lek, kan det då resultera i att förskolepersonalen oftare använder påståendet ”alla får 
vara med”? Är det förskolepersonalen syn på barnets sociala kompetens som är avgörande 
för när påståendet passar in?  

I undersökning framkom det att med påståendet hjälper vi inte barnen att utveckla sin 
sociala kompetens eller att skapa lekförståelse. Påståendet kan däremot få barn att 
medverka i lek men kunskaper om hur de själva ska gör för att få tillträde uppfattades 
utebli. Som personal i förskolan har vi möjlighet att stödja alla barn men det gäller att vi 
reflekterar över hur vi använder vår makt och hur det påverkar barns lärande. Vår roll är 
viktig och läroplanen (Skolverket, 2016) poängterar detta med orden ”i förskolan ska 
barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 
både det enskilda barnet och barngruppen” (s. 6). 

6.4 Slutsats 

Slutsatsen av denna undersökning är att personalen i förskolan behöver arbeta mer med 
att främja barns lekförståelse. Genom att tillsammans med barnen medla och diskutera om 
och i lek ges det större möjligheter att barnen skapar förståelse för den viktiga leken. 
Dialogen ger möjlighet till lekförståelse vilket inte påståendet ”alla får vara med” leder till. 
Genom att förespråka att ”alla får vara med” använder förskolepersonalen sin maktposition 
och försöker på ett bekvämt sätt lösa en konflikt. Påståendet ”alla ska få vara med” upplevs 
dock som en välvilja hos förskolepersonalen genom att de inte vill att någon ska lämnas 
utanför. Läroplanen (Skolverket, 2016) poängterar att alla barn ska få uppleva att de är en 
tillgång till gruppen. Samtidigt står det att förskolan ska främja både det enskilda barnet 
och hela barngruppen. Det kan också vara just läroplanen som gör att påståendet blir så 
komplext som respondenterna uttrycker att det är. Påståendet skapar en otydlighet 
angående vem förskolepersonalen ska främja i den situationen. Gruppen av barn som leker 
eller det uteslutna barnet? 

Utifrån denna undersökning är det tydligt att social kompetens har en bidragande roll för 
barns förståelse av lekens signaler. Vuxnas åsikter om vilka barn som är socialt kompetenta 
eller inte kan också bidra till hur stort utrymme barnen får för att utveckla sina kunskaper. 
Det som framgår är att personalen i förskolan behöver lägga stor vikt vid att utveckla barns 
sociala kompetenser och därigenom främja deras lekförståelse. 
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Sammanfattningsvis kom vi fram till ett antal punkter som personalen i förskolan kan 
tänka på för att hjälpa barnen utveckla social kompetens och lekförståelse.  

 Utveckla den sociala kompetensen 
Förskolepersonalen kan hjälpa barnen utveckla sin sociala kompetens genom 
dialoger om lek och relationer. Prata om hur barnen själva känner när de leker, tala 
om respekt och hänsyn till andra. Förskolepersonalen kan tillsammans med barnet 
observera när andra barn leker för att vidareutveckla lekförståelsen. Ställa frågor 
rörande leken, när barnen är utanför en pågående lek, för att få barnet att reflektera 
kring leken som pågår.  

 Närvarande och lyhörd  
Vara nära och lyssna när barnen leker utan att störa. Vägleda och hjälpa barnen via 
dialog att komma fram till egna lösningar. Använda frågor och hjälpa barnen att 
medla vid en konflikt. Tänk på att använda förskolepersonalens status på rätt sätt 
exempelvis vid mönster för uteslutning av samma barn och inte som en lätt utväg 
vid en konflikt. 

 Ge barnen erfarenheter och inspiration till lek  
Leken kommer inte naturligt, den bygger på erfarenheter. Därför är det viktigt att 
skapa upplevelser tillsammans med barnen genom att tala om saker som de har 
upplevt, sett eller läst om. Utmana barns fantasi med hjälp av frågor.  

6.5 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes för att besvara 
undersökningens syfte och forskningsfrågor. För att få kunskap om vad personalen i 
förskolan anser att lek leder till, hur de ställer sig till påståendet ”alla får vara med” och hur 
förskolepersonalen bidrar till att barnen skapar lekförståelse valdes semistrukturerade 
intervjuer som metod för att få tydliga och detaljerade förklaringar. Valet att intervjua flera 
verksamma yrkesroller inom förskolan har bidragit till ett bredare perspektiv på leken. Det 
gav också en tydlig bild över att hela arbetslaget i förskolan tillsammans ska arbeta för ge 
barnen stöd i lek, lärande och utveckling som Skolverket (2016) tar upp. Hade 
undersökningen endast riktat sig mot en yrkesroll hade perspektivet blivit smalare och mer 
begränsat. 

Att använda enkäter med förbestämda svar hade medfört att förskolepersonalen blivit låsta 
i sin tankegång och vi som författare hade kunnat sätta ord i mun på dem och på så sätt 
styrt förskolepersonalens svar med ledande frågor. Möjligheterna att få detaljerade och 
tydliga förklaringar av förskolepersonalens åsikter hade minskat. Att använda 
observationer som en kompletterande metod hade kunnat möjliggöra en inblick i om 
förskolepersonalen faktiskt praktiserar det de uttalar sig för att göra. Genom att enbart 
använda sig av intervjuer som metod finns risken att respondenterna beskriver hur de bör 
gå tillväga i vissa situationer istället för hur de faktiskt praktiserar.  

På grund av undersökningens tidsram begränsades möjligheterna att utföra 
kompletterande observationer. För att svara på undersökningens forskningsfrågor valdes 
därför intervjuer som metod. För att stärka undersökningens trovärdighet hade 
observationer varit kompletterande. I och med att undersökningen är relativt begränsad 
och att det endast är 11 stycken av förskolans personal som är deltagande resulterar det i 
att undersökningens överförbarhet minskar. 



 28 

6.6 Undersökningens relevans för vår framtida yrkesroll 

I utbildningen till förskollärare fick vi en aha-upplevelse när det gäller barns lek. Vår syn 
på hur barnen gjorde i lek förändras och vi insåg att vi inte själva visste hur vi skulle svara 
barn som inte fick vara med och leka. Detta ledde till att vi gjorde vår första undersökning 
om barns lekstrategier (Karlsson & Karlsson, 2017). Vi ville genom denna undersökning 
skapa en förståelse för hur barnen gör för att få vara med och leka och vilka strategier de 
använder sig av för att ta sig in. De upptäckter som vi gjorde i den undersökning ledde fram 
till frågor om förskolpersonalens roll för att skapa lek vilket vi ansåg vara problematiskt. 
Hur ska personal i förskolan gå tillväga när ett barn kommer fram och säger att ”jag får inte 
vara med”? 

I diskussioner har vi tillsammans vid flertalet tillfällen reflekterat över hur vi själva och hur 
andra gör i sådana leksituationer. Leken är viktigt för barnen, det vet vi, men samtidigt 
ville vi lära oss hur vi vuxna i förskolan ska och kan skapa lek för barnen. Genom dessa två 
undersökningar har vi fått kunskap om och förståelse för hur barnen gör när de leker och 
vilka strategier de använder sig av för att få tillträde. Det har på så vis givit oss möjligheten 
att förstå hur vi som förskollärare bör och kan arbeta för att hjälpa barnen att få tillträde 
till leken och främja dem i deras utveckling och lärande.  

Anledningen till att vi anser att det har varit viktigt för oss att skapa förståelse för leken 
handlar om att leken anses vara så viktig för barns utveckling och lärande. I förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) står det att leken ska prägla verksamheten för att främja barns 
utveckling och lärande. För att kunna bidra till detta ansåg vi att vi först och främst måste 
ta reda på hur barnen konkret gör för att ta sig in i lek. Därefter ville vi skapa oss kunskap 
om hur redan verksam personal i förskolan gör för att förhålla sig till leken och hur de 
bidrar till att barnen skapar förståelse för leken.  

Vår vision är att arbeta för ett lekfullt lärande på de förskolor där vi kommer att arbeta. Där 
kan vi använda oss av leken som en stabil grund att stå på, men för att kunna göra det 
måste vi ha skapat oss förståelse för leken och dess alla delar.  

6.7 Fortsatt forskning 

Efter arbetet med båda våra undersökningar upplever vi att många frågor har besvarats 
men också att nya har väckts. I vår första undersökning tog vi reda på hur barn faktiskt går 
tillväga för att få tillträde till leken och vilka strategier som var mest lyckosamma. I denna 
undersökning fick vi istället reda på hur personal i förskolan ser på leken och hur de själva 
förhåller sig till den för att kunna bidra till barns lekförståelse. En förlängning av båda 
dessa undersökningar vore att ta reda på vilka aktiviteter förskolepersonalen kan använda 
sig av för att utveckla barns lekförståelse. Vi anser att det vore av intresse att undersöka 
och skapa ett arbetssätt där fokus ligger på att utveckla just detta. Skulle det gå att se en 
utveckling hos barnen genom ett arbetssätt som fokuserar sig på att utveckla 
lekförståelsen? En sådan undersökning anser vi skulle vara av vikt och intresse för att det 
skulle kunna bidra till att främja barns lekförståelse men också kunna ge 
förskolepersonalen konkreta tips och idéer för hur de skulle kunna arbeta.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Förskollärare: ⬜         Barnskötare: ⬜         Annan: ⬜ 

 

Antal år inom förskolan:___________________________ 
 

Vilken betydelse har leken för barns utveckling och lärande enligt dig? 
 

1. Vad anser du att de lär sig genom leken? 
 

Om två barn leker och ett tredje vill delta. Vilka strategier upplever du att 
barnen använder för att lyckas ta sig in i leken? 
 

1. Vilken strategi anser du att de lyckas bäst med? 
 

Om ett barn kommer fram till dig och säger: 
”Jag får inte vara med och leka!” 
Hur skulle du gå tillväga då?   
 

1. Hur ställer du dig till påståendet ”alla får vara med”? 
 

2. Hur arbetar du för att stödja barn i att få tillträde till leken? 
 

3. Vilka redskap och tips ger du dem? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

Information om en undersökning om lärarnas roll för att bidra till att lek 
skapas i förskolan 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Vi är två förskollärarstudenter som nu går vår sista termin via Mälardalens högskola 
och vi ska nu påbörja vårt examensarbete. Vi har planerat att genomföra en 
undersökning som har syftet att undersöka hur lärarna i förskolan förhåller sig till 
barnens lek. Hur de stöttar barnen för att få tillträde till leken samt vilka redskap de 
ger dem för att kunna delta i leken. Detta kommer att ske genom enskilda intervjuer. 
 
Intervjun kommer att grunda sig i fallbeskrivningar ur typiska situationer ur 
förskolans verksamhet där du behöver göra ställningstagande över hur du skulle 
agera. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Vid godkännande kommer intervjuerna 
att spelas in för möjlighet att ha ett mer aktivt samtal vid intervjun. Inspelningen 
kommer inte att delas med någon utöver handledaren och examinatorn vid 
Mälardalens Högskola.  
Undersökningen kommer att presenterar i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutversion kommer att läggas ut på databasen Diva. 
 
Undersökningen kommer att följa alla etiska regler som finns för forskning och 
därmed kommer ingen personal eller barn att nämnas vid namn eller på något annat 
sätt kunna identifieras. Förskolans namn, i vilken kommun eller område förskolan 
ligger i kommer också att förbli konfidentiellt. Deltagandet i studien är frivilligt och 
du kan närsomhelst välja att inte längre delta trots ett tidigare beslut. 
 
Om du har några frågor eller funderingar så får du mer än gärna kontakta oss! 
 
Jag godkänner härmed att delta i undersökningen 

____________________________________ 

 
Kontaktinformation 
Student:                       Student:     
Helena Karlsson                  Angelica Karlsson 
Tel:                       Tel:                    
Mail:                Mail:  
 
Handledare: 
Tor Nilsson 
Tel:  
Mail: 
 

_______________________                  _______________________ 
Helena Karlsson                          Angelica Karlsson 


