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Studiens syfte var att generera fördjupad kunskap utifrån pedagogers 
erfarenheter kring hur barn går tillväga för att få tillgång till lek samt hur 
pedagogers förhållningssätt ser ut kring att stötta barn in i lek. 
Frågeställningarna vår studie utgick från var: Vilka strategier anser pedagoger 
att barn använder för att få tillträde till lek samt Hur förhåller sig pedagoger 
till att stötta barn vars tillträdesstrategier inte leder till lek? De teoretiska 
perspektiv vi utgått från är Corsaros tillträdesstrategier samt Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv för att tolka och förstå vår empiri. Studien bygger på 
tio intervjuer som genomförts med pedagoger verksamma på olika förskolor. 
Slutsatsen är att Request for access var den vanligaste förekommande 
tillträdesstrategin. Påståendet ”alla får vara med” har visats sig vara komplext 
och kan ses på olika sätt. Vidare är slutsatsen att pedagogens roll är 
betydelsefull. Dels för att upptäcka, dels för att stötta barn som har svårigheter 
att få tillträde till en pågående lek.  
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1 Inledning 

I förskolans uppdrag beskrivs leken spela en betydelsefull roll för barns utveckling 
och lärande. Leken ses som en källa till det lustfyllda lärandet och något som ska 
prägla verksamheten. Genom att få tillgång till lekens värld bidrar det till att barn får 
möjligheten att utforska sin omvärld, bearbeta upplevelser samt utveckla sin 
kompetens och sina färdigheter inom olika områden (Skolverket, 2016). Barns rätt 
till lek är något som FN:s barnkonvention (1990) tar upp. Under punkt 31 i 
barnkonventionen finns det beskrivet att alla barn ska ha rätt till att bedriva bland 
annat lek. Det innefattar bland annat under deras vardag i förskolans verksamhet. 
Förskolan är en arena där barn i dagens samhälle spenderar en stor del av sin vakna 
tid. Det är även en plats där åtskilliga möten sker barn emellan och där barns sociala 
interaktioner utspelar sig. Under den tid som vi har tillbringat i förskolans 
verksamhet har vi uppmärksammat att barns strategier för att ingå i lek och 
gemenskap kan variera. En strategi som vi ofta har uppmärksammat och som är ett 
återkommande fenomen är att barn genom verbal kommunikation ställer frågan: 

“Får jag vara med?” 

Svaret på den frågan kan skilja sig åt. Vissa barn är mer angelägna att bjuda in andra 
barn medan en del barn däremot svarar med ett tydligt nej. Barnens reaktion på det 
svar som de möter kan också variera. Hur gör då barn för att träda in i en redan 
pågående lek? Hur barn går tillväga för att möjliggöra tillträde till lek och gemenskap 
med andra kamrater varierar. Den amerikanska forskaren William A Corsaro (1979) 
har listat femton olika strategier som barn använder sig av för att få tillträde till lek. 
Den tillträdesstrategi som Corsaro fann som vanligast förekommande är Non-verbal-
entry. Med detta menas att inträde i lek sker utan att en verbal kommunikation äger 
rum. Genom en observationsstudie gjord av Larsson och Malm (2017) framkom det 
att Request for access var den strategi som användes mest frekvent. Detta genom att 
barn verbalt frågade om tillträde genom att exempelvis ställa frågan: Får jag vara 
med? Lekens betydelse i förskolan är självklar för oss författare, men det är inte en 
självklarhet för alla barn att få tillgång till lekens värld som uttrycks av Papé (2000, 
s.198). 

“Ett barn som upplever att det får vara med och leka på sina egna villkor kommer 
att uppleva det goda i barndomen. Att vara utanför leken och gemenskapen tillhör 
barndomens avigsidor”  

Samtidigt påpekar Williams (2006) att ha möjligheten att skydda en pågående lek är 
något som är viktigt ur barns synvinkel.  
 
Vår utgångspunkt i denna uppsats är att det är betydelsefullt för det enskilda barnet 
att få tillgång till lek tillsammans med andra barn på förskolan. Därför känns det 
väsentligt att få en inblick i och kunskap om detta utifrån pedagogens perspektiv. Hur 
har de uppmärksammat att barn kliver in i lek samt hur de ser på sin roll att stötta 
barn som har svårigheter att ta sig in i lek. Utifrån denna utgångspunkt har vi därför 
formulerat följande syfte och frågeställningar: 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att generera fördjupad kunskap utifrån pedagogers erfarenheter 
kring hur barn går tillväga för att få tillgång till lek samt hur pedagogers 
förhållningssätt ser ut kring att stötta barn in i leken. 
Vi har valt att utgå från följande frågeställningar i vår studie: 

• Vilka strategier anser pedagoger att barn använder för att få tillträde till lek? 

• Hur förhåller sig pedagoger till att stötta barn vars tillträdesstrategier inte leder till 
lek? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Här nedan beskrivs uppsatsens fortsatta disposition. Uppsatsens olika delar är 
indelade i fyra olika avsnitt, bakgrund, metod, resultat samt diskussion. 

I bakgrundsavsnittet redogör vi för innebörden av utvalda begrepp. Vidare 
presenteras tidigare forskning samt styrdokument som berör området. Avslutningsvis 
redogör vi för vårt val av teoretiska perspektiv.  

I metodavsnittet beskrivs hur vi gått tillväga när vi samlat in och bearbetat 
empirin. Avsnittet behandlar även urval och de forskningsetiska principerna som 
ligger till grund för undersökningen.  

Resultatavsnittet inleds med en kort presentation av de pedagoger som medverkat 
i studien. Vidare presenteras resultatet och analysen av den insamlade empirin i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

I uppsatsens sista del, diskussionsavsnittet inleder vi med resultatdiskussionen 
där resultatet problematisera och diskuteras. Vidare presenteras studiens slutsats och 
vidare forskning inom ämnet samt varför denna studie har relevans för förskolans 
pedagogiska verksamhet. Sist i arbetet diskuteras val av metod samt studiens 
pålitlighet och trovärdighet. 
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2 Bakgrund 

Här redogör vi för innebörden av utvalda begrepp som är av betydelse för förståelsen 
av kommande avsnitt och hur vi valt att använda oss av dessa ord i studien. Den 
forskning som vi uppmärksammat har gjorts kring lekens betydelse, barns 
tillträdesstrategier samt pedagogens roll presenteras även här. Vidare beskrivs det 
teoretiska perspektiv som studien utgår från och som används som ett verktyg för att 
kunna tolka och förstå den insamlade empirin.  

2.1 Begrepp och definitioner 

De här tre orden, som är återkommande i texten har vi valt att definiera lite närmare 

Pedagoger: Med ordet pedagog syftar vi på de vuxna som befinner sig i den 
pedagogiska verksamheten. Det innefattar såväl förskollärare som barnskötare som 
är en del av arbetslaget. 

Tillträdesstrategier: Med ordet tillträdesstrategier menar vi de femton olika 
varianter på tillvägagångssätt (se kapitel 2.4) som ett barn kan ta hjälp av när de vill 
träda in i en redan pågående lek (Corsaro, 1979; Tellgren, 2004). 

Kamrat/kamrater: När ordet kamrat/kamrater nämns syftar vi till de barn som 
ingår i en barngrupp i förskolans kontext. 

2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som är aktuell för vårt forskningsområde har vi valt att 
redogöra för under följande kategorier: leken som begrepp, den lärande leken, 
barns möjlighet till lek, pedagogens roll samt styrdokument.  
Den litteratursökning som har gjorts kring denna studie för att finna relevanta 
avhandlingar och artiklar har skett i olika databaser. Vi använt oss av databaserna 
ERIC, Libris och SwePub. De sökord vi har använt är bland annat 
tillträdesstrategier, pedagogens roll, lek samt kamratkultur.  
Beroende på val av databas har vi använt oss av sökorden dels på svenska, dels på 
engelska.  

2.2.1 Leken som begrepp 

Det som kännetecknar en helhetssyn på begreppet lek kan enligt Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) sammanfattas i fyra punkter. För det första anser de att 
leken finnas inneboende i barnen och att den ofta är kopplad till en känsla av 
lustfylldhet och spänning. För det andra menar de att barnen i lekens värld förbigår 
sig själva och det verkliga livet. Istället är det barns fantasi och skaparlust som tar 
plats. För det tredje beskriver författarna att leken bygger på barns reella delaktighet, 
I leken har barnen makten att bestämma hur leken ska utformas och utvecklas. För 
det fjärde anser de även att interaktion och kommunikation är grundstenarna i leken. 

Baustad (2012) lyfter fram att leken spelar en viktig roll för dagens barn och att den 
är en del av deras kultur. Den fria leken är ett begrepp i förskolan som beskrivs av 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) härröra från Fröbel. Det centrala i leken enligt 
Fröbels mening är att den ska innehålla frihet, fantasi, repetition men även bidra till 
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lärande och utveckling. Både fri lek och lek står varandra nära begreppsmässigt och 
innefattar att barnen själva får bestämma över vad leken ska handla om och hur den 
ska utformas. I vissa ögon betraktas fri lek, enligt Endahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) vara lek där bara barn deltar, utan att vuxna är involverade. Även Tullgren 
(2004) betonar leken som fri och menar att barn själva får utforma lekens innehåll. 
Ett innehåll som grundar sig i barns egna erfarenheter och där de får möjlighet att 
levandegöra de olika fantasier och föreställningar som de har.  

2.2.2 Den lärande leken 

Lek och lärande är tätt sammanflätade. I lekens värld utvecklas och lär barn på flera 
olika plan. Tullgren (2004) beskriver i sin avhandling att det är i leken barn skapar en 
förståelse för sin omvärld samt att leken bidrar till att barn tillägnar sig både 
kunskaper och färdigheter som är väsentliga inför det kommande vuxenlivet.  

Enligt Knutsdotter Olofsson, (2015) är forskare överens om att barns lek tillsammans 
kamrater främjar deras sociala förmåga. I leken tillsammans med andra kamrater 
utvecklas bland annat barns sociala och empatiska förmågor. Detta genom att barn i 
lek med kamrater lär sig umgås med andra individer. Detta framhäver även 
Jonsdottir (2007) som skriver att barn i interaktion med andra kamrater tillägnar sig 
färdigheter inom det sociala området som anses betydelsefulla att ha. Dels syftar 
författaren på barns kommunikativa färdigheter, där barn genom interaktion lär sig 
lyssna på andras önskemål samt själva kunna uttrycka sin vilja och önskan. Dels 
syftar författaren även på att interaktion främjar barns empatiska 
handlingskompetens och att barn i samspel med andra lär sig att visa hänsyn inför 
andraindividers önskningar och behov. 

Vygotskij menade att barn i grunden är sociala individer och han visade på vikten av 
att barn ska få ingå i lek och att de lär sig grundläggande förmågor genom leken 
(Strandberg, 2006). Vygotkijs såg även fördelarna med att barn ingår i gemenskapen 
i sin vardag samt att de då genom det sociala samspelet kan ta lärdom av varandra 
(Svensson, 1998). Vygotskij menade på att den kunskapsinlärning när ett barn tar 
hjälp utav en kamrat genom att se hur han eller hon går tillväga för att lösa en 
situation är något som sker dagligen. Denna filosofi var något som Vygkotskij döpte 
till den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006). 

Att som barn inneha känslan av att få vara delaktig i gemenskap och interaktion med 
kamrater framhäver Ihrskog (2007) främjar den enskilda individens 
identitetsutveckling i positiv bemärkelse. Medan det motsatta, att som barn inneha 
känslan av att inte vara accepterad och inkluderad i kamratrelationer menar Ihrskog 
(2007) bidrar till att utveckla en otrygghetskänsla samt en negativ bild av sig själv 
som individ. 

2.2.3 Barns möjlighet till lek 

Enligt Williams (2006) spelar den sociala interaktionen för barn i förskolan en 
betydelsefull roll och det är viktigt för det enskilda barnet att få vara med i 
gemenskapen, vilket även Papé (2000) lyfter. Barn i förskolans kontext ägnar mycket 
tid och engagemang menar Tellgren (2004) åt att skapa relationer med kamrater 
samt för att bibehålla dessa. Detta medför att barn utvecklar olika typer av strategier 
som hjälp för att få tillträde till lek.  
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Författarinnan menar även på att barn kan möjliggöra tillgång till den fria leken 
tillsammans med en eller flera kamrater på två olika sätt. Detta kan ske genom att 
barnet själv startar upp en lek för att sedan bjuda in kamrater att delta. För att erövra 
lekens värld kan barnet även använda sig av en eller flera tillträdesstrategier för att få 
någon att leka med. Vidare menar författaren att barns första möte med den sociala 
hierarkin som kan råda i samspel med kamrater handlar om att få tillgång till eller 
inte tillgång till lek. I Corsaros studier på kamratkulturer i förskolans kontext blev det 
tydligt att barns intresseområden fokuserade på två ting. Dels att få ingå i gemenskap 
och lek, dels att försvara sitt lekområde (Tellgren, 2004). 

Barns försök att ingå i lek och gemenskap genom att använda någon av de femton 
tillträdesstrategier som Corsaro listat efterföljs antingen av positiv eller negativ 
respons om deltagande (Tellgren, 2004). Den positiva responsen kan ta sig i uttryck 
genom att barnet meddelas via ord eller kroppsspråk om acceptans in i leken. Detta 
kan även ske i en kombination av ord och handling. Med negativ respons menas 
istället när barnet nekas tillträde genom ord eller kroppsspråk eller i en kombination 
av de båda sätt att uttrycka sig. Samtidigt påpekar Williams (2006) att ha 
möjligheten att skydda en pågående lek är viktigt ur barns synvinkel. Anledningen till 
det kan enligt Corsaro vara att barnen vill skydda det de redan påbörjat (Fanger, 
Frankel & Hazen, 2016). Det kan innefatta miljön eller välgången som de lyckats att 
skapa genom den lek som pågår. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 
påpekar att barn som är inne i en lek lätt kan tappa leklusten om en vuxen kliver in 
och tar över kommandot över leken. Tellgren (2004) betonar att barn under sin 
uppväxt samlar på sig erfarenheter från de sociala relationer som de får ta del av från 
olika sammanhang. Dessa sociala relationer sker tillsammans med olika individer 
som till exempel andra barn, vårdnadshavare samt andra vuxna som befinner sig runt 
omkring barnet i deras vardag. I dessa olika sammanhang behöver barn ta hjälp av 
strategier för att få tillgång till lek och samspel med andra.  

Det råder en medvetenhet hos barn om att den sociala interaktionen i förskolan är 
komplex, menar Jonsdottir (2007). Dels är barn medvetna om att det inte är helt 
bekymmersfritt att få tillträde i en redan pågående lek. Dels är barn även medvetna 
om att skydda den redan pågående leken från kamrater. Detta menar författarinnan 
bidrar till att barn skapar social kontakt med ett fåtal lekkamrater. Orsaken till detta 
är barnet vill ha en grupptillhörighet och minska risken att bli nekad tillträde i andras 
lekar. 

2.2.4 Pedagogens roll  

Pedagogernas roll i barns lek ses av Engdahl och Ärlemalm- Hagsér (2015) vara 
betydelsefull. De anser att pedagoger behöver vara medvetna om vad som försiggår i 
barns lekar och för att möjliggöra det krävs närvarande pedagoger som aktivt ser och 
hör hur leken ter sig. Författarna menar att anledningen till detta är att det i barns 
fria lek har en tendens att maktordningar uppstår och att en del barn gång på gång 
stänger ute andra kamrater från leken. Barns lekar har även en förmåga att vara 
upprepande och de normer och värden som finns i den aktuella gruppen av barn har 
då en tendens att fortleva i leken. Detta menar författarna är något som pedagogerna 
ute i verksamheten behöver vara vaksamma på.  

Även Ihrskog (2006) likt Jonsdottir (2007) lyfter pedagogernas roll i förskolans 
kontext kontra barns lek med kamrater och menar att pedagogens roll är att främja 
och skapa förutsättningar för kamratrelationer. Samt att som pedagog arbeta för 
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fortsatta fungerande relationer kamrater emellan. De eventuella svårigheter som kan 
uppstå kring detta ligger enligt Ihrskog (2006) på pedagogen att ta itu med samt 
undanröja. Att som barn i förskolans sammanhang känna sig utanför eller ensam är 
inte acceptabelt. 

Pedagogen innehar en maktposition gentemot barn i förskolan och Jonsdottir (2007) 
menar att den position som pedagogen innehar både kan få positiva men likväl 
negativa konsekvenser för det enskilda barnet. Beroende på den kompetens och vilket 
förhållningssätt pedagogen har ger det barn olika förutsättningar till lek med 
kamrater. Detta förklaras vidare genom att pedagogen antingen kan stötta barn som 
har svårt att ta sig in i lek och bidra till att barnet blir inkluderat likväl som det kan 
medföra att barn hamnar utanför lekens värld genom att bli utesluten. 

2.2.5 Styrdokument 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) lyfts leken som betydelsefull för barns 
individuella utveckling och lärande. Leken beskrivs som nyckeln till det lustfyllda 
lärandet och något som ska genomsyra barnens dagar på förskolan. Lekens betydelse 
formuleras i läroplanen bland annat såhär: 

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande samt 
förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 
gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 
känslor och erfarenheter (s.6). ” 

Vidare beskrivs i förskolans uppdrag pedagogens roll genom dessa ord: 

"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). 

Förskolan ska vara en plats där pedagoger ser varje barn och där varje barns 
utveckling och lärande främjas. Vidare beskrivs den demokratiska grund som 
förskolan står på med alla människors lika värde i fokus.  

2.3 Teoretiska perspektiv 

Här nedan redogör vi för de två olika teoretiska perspektiv som studien utgått från. 
Det ena perspektivet vi tagit utgångspunkt i är Corsaros teori (Corsaro, 2003; 
Tellgren, 2004) som innefattar de 15 tillträdesstrategier som han uppmärksammat. 
Det andra perspektivet är det sociokulturella perspektiv, skapad av den vitryske 
filosofen Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) där barns sociala relationer och 
interaktioner lyfts (Strandberg, 2006). 

Med det sociokulturella perspektivet menade Vygotskij att individer lär sig i sociala 
sammanhang. Grundstenen är att allt lärande är socialt betingat och det 
kommunikativa och interaktiva ses som det centrala i hans teori. Strandberg (2006) 
skriver om pedagogens roll för barns utveckling och lärande. Han påpekar att 
om pedagogerna i förskolan arbetar för att främja barns 
interaktioner sinsemellan bidrar det till att det skapas goda förutsättningar för barns 
utveckling och lärande. Ett begrepp som härrör detta perspektiv och som är centralt 
är det som Vygotskij kallade för den proximala utvecklingszonen. (Strandberg, 2006). 
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Med denna zon menade Vygotskij att individer utvecklas och lär i interaktion med 
andra individer som innehar mer kunskap än du själv. Anledningen till att 
detta teoretiska perspektiv valdes är att betona att interaktioner 
kamrater emellan spelar en betydelsefull roll för barns individuella utveckling och 
lärande. Det kan barnen få genom bland annat lek. 

Corsaros teori grundar sig i att barn är sociala individer där interaktionen barn 
emellan spelar en betydande roll (Williams, 2006). Corsaro är en världsledande 
amerikansk forskare inom barndomssociologi. Han har i sin forskning gjort otaliga 
observationer, främst i USA och Italien på barns interaktioner i förskolans kontext. 
Genom sina observationer har han kommit fram till femton olika tillträdesstrategier 
som barn använder sig av för att möjliggöra tillträde till samspel och lek (Corsaro, 
2003; Tellgren, 2004). Dessa olika tillträdesstrategier bidrar, enligt Corsaro, till ett 
blandat resultat i barns strävan att få ingå i lek och samspel. Antingen i positiv 
bemärkelse som yttrar sig i att barnet får tillträde till en lek eller i en negativ 
bemärkelse där barnet genom ord eller handling nekas tillträde i pågående 
interaktion (Tellgren, 2004). Enligt Corsaro (1979) så är de metoder där barnen inte 
använder sin verbala förmåga utan istället förlitar sig på sitt kroppsspråk när de vill 
träda in i lek de vanligaste metoder.  De femton strategier som Corsaro har 
identifierat ligger till grund för att vi ska ha kunnat tolkat och förstå vår empiri. Den 
grunden anser vi vara betydelsefull för oss när vi analyserar vårt insamlade material.  

2.3.1 Corsaros tillträdesstrategier 

Här sammanfattar vi de femton tillträdesstrategier som Corsaro (1979) kommit fram 
till att barn använder sig av för att möjliggöra tillträde till lek och samspel med 
kamrater. Dessa punkter är rangordnade efter hur ofta Corsaro har uppmärksammat 
dem med non-verbal entry som den vanligast förekommande. Här lyfts Corsaros 
tillträdesstrategier fram i syfte att ge läsaren en inblick i vad de olika strategierna 
innebär, vilket medför att det blir lättare att följa med vidare i vår text.  

Vi har valt att namnge tillträdesstrategierna med dess rätta engelska namn. Efter 
varje tillträdesstrategi ger vi en kortfattad förklaring på svenska vad respektive 
tillträdesstrategi innebär.  

1. Non-verbal entry – Här sker barns inträde till lek utan att en verbal 
kommunikation mellan barnen äger rum. 

2.  Producing variant of ongoing behaviour – Den här tillträdesstrategin 
syftar till att barn härmar/imiterar det som utspelar sig i den pågående leken. Detta 
kan ske genom att barnet använder sig antingen av ord eller handling. 

3. Distruptive entry – I den här tillträdesstrategin kliver barn in i en pågående lek 
genom att verbalt eller icke verbalt störa det som pågår i leken. Exempel på det är 
bland annat rasering av byggen eller att knuffar utdelas. 

4. Encirclement – Här intar barn en position i närheten av den pågående leken och 
cirkulerar runt platsen. Barnen iakttar leken på avstånd utan att säga något verbalt. 

5.  Making claim on area or object – Den här tillträdesstratgin innebär att barn 
genom verbal kommunikation med de kamrater som befinner i den redan pågående 
leken hävdar sin rätt till ett specifikt utrymme eller till ett specifikt föremål.  
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6. Request for access – I denna tillträdesstrategi frågar barn verbalt om att få 
tillträde till lek genom att exempelvis ställa frågan: Får jag vara med? 

7. Questioning participants – Här kliver barn in en pågående lek genom att 
nyfiket fråga vad barnen leker och frågar vad leken som utspelar sig går ut på.  

8. Reference to adult authority – Den här tillträdesstrategin syftar till att barn 
träder in i en pågående lek genom att hänvisa till regler som finns på förskolan. Ett 
exempel på en regel som kan förekomma är att alla barn ska få vara med.  

9. Offering of object – I den här tillträdesstrategin försöker barn få tillträde till lek 
genom att ge bort en leksak eller ett annat föremål till de barn som redan befinner sig 
i den pågående leken. 

10. Greeting – Här träder barn in i en pågående lek genom att på ett vänligt sätt 
säga hej till de barn som redan befinner sig i leken.  

11. Reference to affiliation – Genom att använda sig av denna strategi träder 
barn in i en lek genom att påpeka att de är kamrater. 

12. Aid from non-participant – Den här strategin syftar till att barn tar hjälp av 
en utomstående för att få tillträde till en pågående lek. Barn kan här exempelvis ta 
hjälp av en pedagog eller en annan kamrat på förskolan 

13. Accepting invitation – Här sker inträde till en lek genom att de som redan 
befinner i en pågående lek bjuder in ytterligare en kamrat. Anledningen till det kan 
vara att barnen behöver ytterligare en rollkaraktär för att leken ska fortskrida. 

14. Suggest other activity – Här träder barn in i en lek genom att ge förslag på en 
annan aktivitet som kan genomföras och som förhoppningsvis väcker kamraternas 
nyfikenhet att få ta del av.   

15. Reference to individual characteristics – Genom att denna 
tillträdesstrategi används hänvisar barn till sina personliga egenskaper när ett 
tillträde till lek sker. Dessa egenskaper kan vara barns goda humör eller goda 
lekförmåga. 

Det här var de 15 olika tillträdesstrategier som Corsaro (2003) (se kap 2.3) 
uppmärksammat i sin observationsstudie att barn använder sig av för att träda in i en 
lek. Hans tankar är vårt teoretiska ramverk och det som ligger till grund för hur vi 
analyserat samt tolkat den insamlade empirin. 
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3 Metod 

I detta avsnitt redogörs det val av datainsamlingsmetod som vi valt samt hur vi har 
gått tillväga för att sortera vårt insamlade material. Vidare beskrivs vår urvalsgrupp 
samt hur vi genomfört studien. Avslutningsvis redogörs för de etiska principerna och 
hur vi tagit dessa i beaktande. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Vi valde under de intervjuer som genomfördes att använda oss av den metod som går 
under namnet semistrukturerade intervjuer vilken Bryman (2011) beskriver som en 
flexibel intervjumetod. Med semistrukturerade intervjuer menar Bryman (2011) att 
den som intervjuar har förberett sig för att det under en intervju kan komma uppstå 
följdfrågor. Det var också något som även skedde för oss och det var samtidigt något 
som vi även tog vara på. Vi definierar även våra intervjuer som kvalitativa, vilket 
bland annat innebär att den som intervjuar förväntar sig omfattande svar ifrån 
informanterna (Bryman, 2011). Det var något som vi ansåg att vi fick. Utgången av en 
kvalitativ intervju påverkas av den som intervjuar där både informantens och 
intervjuarens roll är viktiga (Kvale & Brinkmann, 2010). 

Under intervjuerna utgick vi från den intervjuguide (se bilaga 2) som vi hade 
formulerat samtidigt som vi gav utrymme för att eventuella följdfrågor skulle uppstå, 
beroende på informanternas utsagor. 

Informanterna blev i samband med respektive intervju tillfrågade om godkännande 
att spela in intervjun. Det var även något som samtliga medverkande gav sitt 
godkännande till. Anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna var att ha 
möjligheten till att transkribera det insamlade materialet så att vi inte skulle missa 
något viktigt som lyftes i informanternas utsagor. 

3.2 Databearbetningsmetod 

Den kvalitativa intervjustudie vi genomförde genererade i en relativt stor mängd 
datamaterial i form av informanternas utsagor. Detta menar Bryman (2011) är en 
utmaning när kvalitativa studier görs genom att analysprocessen kan försvåras 
eftersom det insamlade materialet ofta är omfattande. Av den anledningen valde vi 
att i ett tidigt skede gallra bort det av informanternas utsagor vi ansåg vara irrelevant 
för studien. I anslutning till varje intervju transkriberades det insamlade materialet. 
Anledningen till att transkribera är att kunna utröna dels vad informanterna säger, 
dels hur och på vilket sätt det sägs. Det handlar om att få en så detaljerad bild som 
möjligt av informanternas svar och om detta ska möjliggöras krävs en noggrann 
transkribering där intervjun finns med som helhet. Detta är betydelsefullt när 
kvalitativa studier görs (Bryman, 2011). Tillsammans har vi gått igenom samtliga 
transkriberade intervjuer för att få en gemensam tolkning av den insamlade empirin. 
Det var av stor vikt eftersom vi genomförde intervjuerna individuellt. Eftersom vi i 
grunden valde att utgå från en och samma frågeguide i samtliga intervjuer ställdes 
samma frågor till alla. Det som skiljde sig åt var de följdfrågor som vi ställde, som var 
beroende på informanternas var. När vi sedan analyserade det transkriberade 
materialet valde vi dock att utgå från våra huvudfrågor (se bilaga 2). Detta eftersom 
det skulle bli lättare att finna likheter och skillnader i informanternas utsagor utifrån 
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de ställda intervjufrågorna. Analysen av empirin resulterade i att fyra kategorier blev 
synliga för oss. Dessa valde vi att benämna lekens betydelse, barns 
tillträdesstrategier, pedagogens roll samt alla får vara med. 

Vi har sorterat och bearbetat vår empiri utifrån Corsaros tillträdesstrategier samt 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv. I ett tidigare arbete där vi genomförde en 
observationsstudie kring hur barn går tillväga för att få tillgång till lek och samspel 
använde vi oss av Corsaros 15 tillträdesstrategier (Larsson och Malm, 2017). Syftet 
med den studien var att undersöka vilka tillträdesstrategier barn använder för att få 
tillträde till lek och samspel. Corsaros teori var användbar för oss i den 
observationsstudien och av den anledningen anser vi att den även är relevant i den 
här studien med tanke på studies syfte och frågeställningar. Eftersom vår tidigare 
observationsstudie har snarlikt fokus med denna intervjustudie känns det självklart 
för oss författare att använda sig av samma teoretiska perspektiv.  

I vår tolkning av begreppet reflexivitet utifrån Bryman (2011) handlar det om 
sensivitet och medvetenhet hur våra egna förhållningssätt och föreställningar 
påverkar oss samt hur tillförlitlig den insamlade empirin speglar verkligheten. Här 
har vi varit noga med att den objektiva förmåga som vi har, har kommit till 
användning för att inte lägga några värderingar i de svar som pedagogerna gav oss 

under intervjuerna. Vi har inte lagt några värderingar i varken arbetserfarenhet, 
ålder, arbetsplatsens placering eller kön när vi intervjuat informanterna.  
 
Genom det resultat vi har sammanställt från de tio olika intervjuerna som vi 
genomfört, har vi fått en klar bild på hur pedagogers tankar kretsar kring barns 

tillträdesstrategier. Det betyder däremot inte automatiskt att resten av de pedagoger 
som arbetar på de berörda förskolor har samma uppfattning eller att informanternas 
tankar är något som gäller för samtliga pedagoger på landets förskolor. Det som vi 
fått höra under intervjun är så som vi har uppfattat informanternas utsagor.  

3.3 Urval  

I denna studie medverkar nio förskollärare samt en barnskötare, verksamma i 
förskola samt förskoleklass. Deras arbetsplatser är belägna på mindre orter runt om i 
Sverige. 

Urvalet av informanter grundar sig i ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 
Med det menas att personerna som blev tillfrågade att medverka i vår studie på ett 
eller annat sätt är bekanta för oss. Anledningen till att vi valde den urvalsmetoden var 
att dessa personer fanns i vår närhet och att sannolikheten att våra tilltänkta 
informanter skulle vilja medverka i vår studie ansågs som god, detta eftersom vi var 
bekanta för varandra. Ytterligare en anledning var att det kändes tryggt för oss att 
intervjua personer som vi redan känner och har en relation till. En tanke var även att 
informanterna skulle känna sig trygga med vår närvaro av samma anledning, allt för 
att intervjuerna skulle fortlöpa smidigt och generera så omfattande datainsamling 
som möjligt. Vårt urval av informanter kan ha påverkat vår studie både i positiv och 
negativ bemärkelse. En nackdel skulle kunna vara att deras svar inte speglar 
verksamheten utan istället det de tror sig vi vill höra. En positiv aspekt är däremot att 
vår relation skulle kunna bidra till att informanterna känner sig bekväma i 
situationen vilket kan ge oss mer utförliga svar än om vi var obekanta med varandra. 
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3.4 Genomförande 

I ett första skede kontaktade vi våra tilltänkta informanter via mail och bifogade 
samtidigt det missivbrev (se bilaga 1) som vi formulerat. Där beskrevs syftet med vår 
studie samt de forskningsetiska principerna studien förhåller sig till. De tilltänkta 
informanterna blev samtidigt tillfrågade om att medverka i undersökningen. Efter 
samtycke från varje enskild individ planerades intervjutillfällena in.  

I samband med att intervjuerna genomfördes repeterade vi muntligen den 
information som framgick i missivbrevet. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att den 
muntliga information om vad en intervju kommer att handla om som ges vid ett 
intervjutillfälle är den samma som står i det informationsblad som skickas ut innan 
intervjun äger rum. Anledningen till det är ifall en informant har synpunkter eller 
frågor angående studien som tas upp vid intervjutillfället. Samtliga intervjuer kunde 
genomföras som planerat utan att någon fick förhinder. 

Intervjuerna genomförde vi enskilt och de mynnade ut i sammanlagt tio stycken 
intervjuer. Majoriteten av intervjuerna genomfördes på informanternas respektive 
arbetsplatser. En av informanterna intervjuades i sin hemmiljö och en intervju 
skedde hemma hos en av oss författare, allt efter informanterna önskemål. Under 
samtliga intervjutillfällen kunde vi sitta avskilt med informanterna utan att bli störda 
av omgivningen.  

3.5 Etiska övervägande 

När en studie av denna karaktär ska genomföras är det viktigt som författare att vara 
medvetna om de fyra forskningsetiska principer som vi har att förhålla oss till 
(Vetenskapsrådet, 2017). Den första principen är samtyckeskravet där information 
gavs till informanterna om att pedagogerna skulle delta av egen vilja samt att de hade 
möjlighet att när som helst före, under och efter intervjun avbryta deras medverkan 
ifall de anser att deras deltagande känns obekvämt eller att de skulle tappat sitt 
intresse. Den andra principen är informationskravet, där vi klart och tydligt 
förklarade vilket syfte som vi hade med intervjuerna. Vi förklarar även att de frågor vi 
hade tänkt att ställa och att de svar som informanterna skulle att avge var en del i en 
större skoluppgift. Nästa princip vi förhöll oss till var nyttjandekravet. Där 
förklarade vi att den information som vi författarare skulle samla in från intervjuerna 
enbart skulle komma att användas i vårt arbete och ingen annanstans. Vi var noga 
med att berätta att all inspelad material skulle förstöras efter det att transkriberingen 
var analyserad och genomförd. Den fjärde och sista principen vi hade att förhålla oss 
till var konfidentialitetskravet. Med det menade vi att genom att inga autentiska 
namn på varken informanter, barn eller förskolor skulle nämnas i denna studie fanns 
det inte heller någon risk att detta arbete skulle kunna kopplas ihop med varken 
någon enskild informant, något enskilt barn eller någon specifik förskola. Alla de 
namn som vi nämner i studien är därför fiktiva och påhittade utav oss. Dessa etiska 
principer delgavs våra informanter, dels skriftligt i samband med utskicket av 
missivbrevet (se bilaga 1), dels muntligt i samband med respektive intervjutillfälle.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet av den insamlade empirin i förhållande till 
studiens syfte och frågeställningar.  

4.1 Presentation av informanter 

De informanter som deltog i studien var 90 % kvinnor och 10 % män. Majoriteten var 
utbildade förskollärare medan en av informanterna var barnskötare, fast med lång 
arbetserfarenhet inom förskolans verksamhet. Åldern på informanterna var mellan 
28–53 år och med olika lång erfarenhet i förskoleverksamheten. Allt från 1 år enda 
upp till 30 år. Vi har valt att ge informanterna de fiktiva namnen Angelica, Josefine, 
Kajsa, Kristin, Linda, Lisa, Monica, Pia, Rosa samt Sanna. Eftersom endast en av 
informanterna var av manligt kön har vi därför valt att ge honom ett kvinnligt, fiktivt 
namn. Detta av etiska skäl för att han inte ska bli synlig bland de tio informanterna i 
vår studie. För att göra vår analys och resultatredovisning så transparent som möjligt 
har vi valt att ge en mer detaljerad presentation av samtliga informanter som bilaga 
(se bilaga 3). 

4.2 Empiri 

Här nedan redogörs vår insamlade empiri. Informanternas samlade utsagor och 
erfarenheter redovisas och kategoriseras under följande rubriker: Lekens betydelse, 
Barns tillträdesstrategier, Pedagogens roll samt Får alla vara med? I det här 
sammanhanget samt fortsättningsvis i studien väljer vi att benämna informanter med 
ordet pedagog alternativt deras fiktiva namn som de har blivit tilldelade.  

4.2.1 Lekens betydelse 

Samtliga pedagoger ansåg att leken har en betydande roll för barnen i förskolan. 
Detta framkom bland annat genom dessa utsagor:  

"Leken är allt!" " Leken är prio ett!" Linda. 

"Den fria leken är den viktigaste biten i förskolan!" Kajsa. 

"Leken är en väsentlig grund i förskolan" Angelica. 

" Leken har en viktig del i barns vardag på förskolan!" Sanna. 

” Leken är värdefull för barns utveckling och lärande där de kan ta in kunskap från 
varandra! ” Rosa 

Detta är ett axplock av pedagogernas tankar kring lekens betydelse för barn i 
förskolan och det visar på hur viktig leken är i förskolans kontext. Det som lyftes i 
intervjuerna var dels att leken bidrar till att barn utvecklar olika förmågor och 
färdigheter. Dels att barn genom leken bearbetar sina erfarenheter och upplvelser.  

Det framkom att i leken utvecklas barn på många plan, både emotionellt, 
intellektuellt, motoriskt och socialt. Samtliga pedagoger belyste att barns sociala 
kompetens främjas genom lek och det ansågs viktigt att barn får med sig den biten 
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från förskolan. Andra färdigheter och förmågor som nämndes och som gynnas av 
leken redovisas av bilden här nedan 

 

                                                

                        Figur 1. Pedagogernas samlade tankar om vad lek bidrar till. Foto: Maria Malm. 2017 

Bilden ovan åskådliggör olika förmågor som barn kan tillägna sig genom lek.  Enligt 
pedagogerna bidrar lek bland annat till att barnens språk, deras kroppsuppfattning 
samt att deras fantasi utvecklas. De olika färdigheterna och förmågor som leken 
bidrar med och som illustreras av bilden här ovan skulle kunna sammanfattas med 
följande uttryck: 

"Du får egentligen in allting som ett barn behöver i sin ryggsäck när dom slutar 
härifrån" Kristin. 

Flertalet pedagoger berättade att leken hjälper barn att bearbeta erfarenheter och 
upplevelser. Leken beskrevs av en pedagog som ett sätt för barn att meningsskapa 
och förstå sin omvärld. Det framkom att det är genom leken som barn bearbetar 
intryck, erfarenheter och upplevelser. Det kan vara upplevelser som barnet har med 
sig hemifrån eller händelser som sker i förskolans verksamhet. En pedagog förklarade 
att om barn exempelvis har varit i en affär eller på brandstationen och tittat, så tar 
ofta många barn med det in i leken och bearbetar tankarna och erfarenheterna som 
de upplevt.   

Sammanfattningsvis kan vi summera pedagogers tankar kring lekens betydelse för 
barn i förskolan med följande mening:  
Leken ses som betydelsefull för barns utveckling och lärande och att den spelar en 
central roll i den pedagogiska verksamheten.  

4.2.2 Barns tillträdesstrategier 

Tabellen här nedan redogör för de strategier som pedagoger i studien har 
uppmärksammat att barn använder sig av för att träda in i en pågående lek. (Se 
kapitel 2.4 där Corsaros tillträdestrategier presenteras i sin helhet). Syftet med att 
redovisa empirin kring tillträdesstrategierna i tabellform är att ge en klar och tydlig 
bild över resultatet. 
Vi har rangordnat strategierna efter hur vanligt förekommande de är utifrån 
pedagogerna i studiens utsagor med den vanligast förekommande på position 1, den 
näst vanligaste på position 2 och så vidare. 
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Position Tillträdesstrategi 
 

Antal 

1. Request for access   
 

7 

2. Non-verbal entry   
 

6 

3. Producing variant of ongoing behaviour  
Distruptive entry  
Encirclement  
Aid from non-participant  
 

3 

4. Questioning participants 
Greeting  
Accepting invitation 
 

1 

 

Figur 2. Tabell över pedagogers utsagor om vilka strategier barn använder. (Larsson & Malm, 2017). 

Under intervjuerna framkom det att pedagogerna har erfarenhet av att barn 
använder olika tillträdesstrategier för att få tillgång till lek med andra kamrater på 
förskolan. Av Corsaros 15 tillträdesstrategier lyftes 9 stycken som pedagogerna 
uppmärksammat att barn använder sig av. Här blev det synligt att strategier av både 
verbal och icke verbal karaktär förekommer.  

Det framkom i intervjuerna att den strategi som pedagogerna uppmärksammat att 
barn använder mest frekvent för att få tillgång till lek var Request for access – Att 
helt enkelt verbalt fråga om tillträde. Denna strategi lyftes som den vanligast 
förekommande hos sju av våra informanter. Lisa påpekade att just den frasen är 
något som hon hör flera gånger per dag på förskolan. Angelica berättade att svar som 
barnen kan få på den frågan kan variera men merparten av svaren är ja. Det är något 
som även Pia lyfte. Hon har jobbat med barnens svar just på den frågan. För några 
månader sedan ansåg hon att svaret som barnen gav till största delen var nej, men 
efter att ha tittat på Utbildningsradions kompisuggla samt läst böcker för barnen om 
det berörda ämnet så är numera svaren mer tillmötesgående än tidigare. Den strategi 
som pedagogerna lyfte som vanligast förekommande av de icke-verbala strategierna 
var den som går under namnet Non-verbal entry som menas med att barnet helt 
enkelt går in i en lek utan att säga något.  

En annan strategi som nämndes hos informanter som en vanligt förekommande är 
den som går under namnet Aid from non-participant vilket innebär att ett barn tar 
hjälp av en utomstående för att få tillträde till lek. Här påpekade Rosa att barnen på 
hennes avdelning ofta tar hjälp av en vuxen i olika situationer under en dag i olika 
situationer vilket även innefattar för att kunna komma in i en pågående lek. Rosa 
berättade att tidigare frågade barnen en vuxen om hjälp innan de själva försökte 
träda in i en pågående lek. Det är något som hon och hennes kollegor 
uppmärksammat och som de har samtalat och arbetat tillsammans med barnen för 
att stärka varje individs självkänsla. Rosa påpekade även att hon har upplevt att 
barnen numera är mer framåt och vågar ta egna initiativ innan de tar hjälp av en 
utomstående.  

På frågan vad pedagogerna tror påverkar barns val av tillträdesstrategi framkom det 
att det till stor del är barns tidigare erfarenheter som ligger till grund för vilken 
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strategi barnet använder sig av för att få tillgång till lek. Valet av strategi kan även 
bero på vilken självkänsla barnet i fråga har samt vilken trygghet som finns i 
barngruppen. Sanna och Pia lyfte bland annat att respektive barngrupp har en stark 
kompisanda vilket leder till att barnen ofta vågar frågar om de får vara med när de 
uppmärksammat att deras kamrater bedriver en lek. De belyste samtidigt att om en 
barngrupp däremot är osäker och att barnen känner sig osäkra gentemot varandra så 
kan det automatiskt leda till att barnen inte vågar fråga om de får delta i en lek utan 
leker istället på egen hand. Lisa påpekade samtidigt att den strategi barnen väljer 
även kan bero på vem som redan finns inne i leken. Hon berättade att vissa barn som 
känner sig osäkra i sig kan känna att de inte vågar säga nej när någon kommer och 
frågar om han eller hon får vara med. I det fallet så kan vilken strategi som helst 
användas med lyckat resultat. 

Något som påverkar barnens val av strategi är enligt Kristin vilken ålder barnet har, 
vilken mognad barnet har samt om det verbala språket finns till hands eller inte. Med 
det menar hon de barn som är sena i sin språkliga utveckling samt de barn som inte 
har svenska som modersmål och inte lärt sig det svenska språket ännu. Hon påpekar 
även att de barn som har språket anses ha lättare att träda in i en lek. Något som 
framkom i Monikas intervju var att hon ansåg att barn som ännu inte riktigt har det 
verbala språket att ta hjälp av för att kunna träda in i lek ofta använder sig av 
tillträdesstrategier där det verbala språket inte behövs.  Hon gav flera exempel på det. 
En av dessa strategier var när ett barn rör sig kring leken för att se vad den går ut på, 
det vill säga Encirclement. Tre pedagoger nämnde den strategi som Corsaro 
benämner Distruptive entry som handlar om att på ett störande sätt försöka kliva in i 
en lek. Den beskrevs användas där barn saknar den kommunikativa förmågan att 
verbalt fråga om tillträde. Detta kan te sig genom att barnet drar i en tröja eller tar en 
leksak från en kamrat men enligt några av pedagogerna betyder det "Jag vill vara 
med och leka". 

Sammanfattningsvis kan vi summera att pedagogernas erfarenheter kring barns 
tillträdesstrategier stämmer väl överens med nio av Corsaro tillträdesstrategier. Den 
vanligaste förekommande tillträdesstrategin var Request for access och den näst 
vanligaste var Non-verbal entry. De ramfaktorer som påverkar varje barns val, enligt 
pedagogerna kan bland annat bero på barnens ålder, vilket barn som blir tillfrågad 
samt i vilken situation frågan ställs.  

4.2.3 Pedagogens roll 

Flertalet pedagoger menade på att deras roll är viktig när det gäller att stötta barn 
som har svårigheter att ta sig in i lekar. Det framkom att pedagogens roll bland annat 
är att bidra till att enskilda barn stärks i leken. Hur detta kan ske gavs några exempel 
på. Kajsa beskrev att hon som pedagog exempelvis kan sätta sig på golvet hos ett barn 
som hon vet är i behov av stöttning. Det i sin tur bidrar ofta till att locka till sig andra 
barn att vilja delta i leken. Enligt Kajsa kan hon i sin roll göra att det här barnet stärks 
i leken. Om det aktuella barnet exempelvis bygger med klossar kan hon utbrista: 
"Kolla vilket högt torn Kalle kunde bygga idag!! Kolla!! Kan ni göra likadant?" 
Detta menar hon lockar till sig andra barn och bidrar samtidigt till att barnet som 
behöver ha stöttning får en annan status i gruppen. Dessa tankar var något som även 
Lisa lyfte. Hon ansåg att när en pedagog själv deltar i en lek tillsammans med ett 
sådant barn som har fått ett nej från kamraterna så kan ett intresse väckas hos de 
resterandende barnen i barngruppen. Hon förklarade att det samtidigt var viktigt att 
innan en pedagog lämnar dessa barn för att leka själva måste man vara säker på att 
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leken fortsätter utan hennes närvaro samt att pedagogen tittar till leken under jämna 
mellanrum för att se hur leken fortskrider. Dessa tankar var något som även Rosa 
poängterade under sin intervju. Han menade på att när en pedagog arbetar på det 
sättet visar den på att den bryr sig samt att den har viljan att följa upp de berörda 
barnen.  

Pia påpekade vikten av att som pedagog argumentera för ett barn ifall han eller hon 
inte får tillträde till pågående lek. Det kan, enligt henne vara olika ramfaktorer som 
spelar roll. Det kan bland annat vara de begränsat antal platser som är tillåtna i ett 
specifikt rum där en lek bedrivs eller begränsat antal leksaker som ingår i leken. Pia 
påpekade även att i vissa fall kan man som pedagog fråga barnen som nyss nekat en 
kamrat tillträde i deras lek och låta de själva motivera deras beslut och ha en 
diskussion kring det.  

Under Rosas intervju visade hon ett material som hon ansåg är användbart i den 
pedagogiska verksamheten och som berör det aktuella ämnet. Boken, som hon visade 
oss, vars namn är Alla tre vill leka två (2017) är skriven av den svenska 
författarinnan Maria Nilsson Thore. Boken, som är en del av en serie böcker, utspelar 
sig på förskolan Ärtan där två barn är mitt upp i en lek och ett tredje barn önskar 
tillträde till deras lek där ett problem uppstår. Rosa menade att bokens bilder och 
dess budskap är något som barnen lätt kan relatera till eftersom den associerar till 
den förskolemiljö som barnen är en del av.  

 

                            

Figur 3. Bilder från Alla tre vill leka två (Nilsson Thore, 2017). Foto: Lars Larsson 

Sammanfattningsvis kan vi summera pedagogernas tankar kring den egna rollen som 
viktig. Dels genom att som pedagog verka för att barn som inte riktigt har tillgång till 
gemenskapen och leken tillsammans med kamrater får en annan status i gruppen. 
Dels att uppmärksamma om barn nekas tillträde till lek och då skapa en diskussion 
tillsammans med de aktuella barnen om varför kamraten inte får tillträde till deras 
lek. En pedagog visade även prov på ett användbart verktyg i form av en bok som han 
anser vara ett tacksamt material att arbeta med tillsammans med barn.  

4.2.4 Får alla vara med?  

I intervjuerna framkom det att pedagogernas tankar kring påståendet "Alla får vara 
med" är komplext och att deras åsikter skiljer sig åt angående det påståendet.  Det 
blev synligt i intervjuerna att barn kan få olika förutsättningar på pedagogernas 
förhållningssätt kring ”Alla får vara med”. Josefin och Linda var av åsikten att det är 
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en självklarhet att inkludera samtliga barn i leken för att det i sin tur förebygger 
utanförskap, mobbing och utfrysning. Även Lisa var av åsikten att alla ska få vara 
med, oavsett situation. Josefin beskrev påståendet kring "Alla får vara med" med 
dessa ord: 

"Man ska alltid ta det till sin egen situation. Hur skulle jag känna om jag var det 
här barnet nu?" (Josefin).  

Majoriteten av pedagogerna ansåg dock att alla barn inte alltid kan vara med. Både 
Kajsa, Sanna, Angelica, Monica och Pia var av den åsikten. Pia och Monica menar på 
att en lek kan avbrytas om ytterligare en kamrat vill ha tillträde till deras lek men 
påpekar samtidigt att det är viktigt att som pedagog vara uppmärksam på om det ofta 
eller alltid är samma barn som utesluts från en lek. Sanna berättade att hennes 
tankar är att barn även ska få möjlighet att få vara i fred under lek utan att någon 
utomstående kommer och stör. Där får man, enligt Sanna, som pedagog läsa av 
situationen. Någon som också ansåg att det är viktigt att som pedagog läsa av 
situationen var Kristin. Hon beskrev att det beror på i vilken situation påståendet 
sätts och att hon som pedagog inte bara kan använda sig av påståendet "Alla får vara 
med". Det gäller att gå till grunden med varför barnen i en pågående lek inte vill ge 
det aktuella barnet tillträde. Här ansåg Kristin att antingen kan man som pedagog be 
barnen motivera deras beslut när de nekar ett barn tillträde till deras pågående lek 
men även att diskutera som pedagog med det barn som blev nekad varför svaret blev 
som det blev. 
 
Något som framkom i Rosas intervju var att hon instämde i påståendet "Alla får vara 
med " men att påståendet kan förlängas med raden "om ni inte förstör leken".  Här är 
det viktigt, enligt henne, att de nya barnen som vill komma in i leken ska anpassa sig 
efter de regler som finns i den redan pågående leken. Här är det viktigt att som 
pedagog, om det behövs hjälp, att berätta för ett sådant barn vad leken går ut på. 
Annars finns det risk, enligt Rosa, att om ett annat barn tar över leken kan leken 
sakta men säkert trubbas av eller rent av förstöras. Rosa påpekade även att ett 
dilemma när det gäller påståendet "Alla får vara med" är när ett tärningsspel redan 
har inletts men där det finns platser över. Rosa menar på att hon uppmärksammat att 
på tidigare arbetsplatser har dessa barn fått gå in i spelet med lägsta antal poäng. 
Själv anser hon att det istället är relevant som pedagog att istället vara tydlig mot ett 
sådant barn och berätta att nu spelar dem här barnen spelet och att han eller hon får 
vara med vid nästa omgång. Detta dilemma är något som även Monica lyfte. Hon 
förklarade att hon som pedagog brukar tipsa om att barnet kan vara åskådare medan 
han eller hon väntar på att barnen spelar klart spelet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi summera pedagogernas tankar kring uttrycket "Alla får 
vara med" som komplext. Majoriteten var av åsikten att alla inte alltid kan vara med, 
eftersom tillträde av ytterligare en kamrat kan göra att den pågående leken 
avstannar. Vidare ansåg tre pedagoger det som självklart att alla ska få vara med, då 
de var av åsikten att det bidrar till att förebygga utanförskap och mobbing.  
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4.3 Resultatanalys  

Här kommer vi att jämföra den sammanställning som vi fått fram genom våra 
genomförda intervjuer och ställa det mot den tidigare forskning och litteratur som vi 
redogjort för. Vi har valt att dela upp dessa utifrån följande avsnitt: Vikten av att få 
leka, Request for access, Närvarande pedagog samt Får alla vara med? 

4.3.1 Vikten av att få leka 

Under de intervjuer som genomfördes poängterades det vilken viktig plats leken har i 
förskolan. Lindas tankar om att ”leken är allt” samt Angelicas om att ”leken är en 
väsentlig del i förskolan” kan kopplas ihop med Baustads (2012) tankar om att lek är 
en del i den kultur som finns hos barn.  

Att leken har en betydelsefull plats i barns vardag på förskolan för barns lärande och 
att den ska lysa igenom vardagen var något som lyftes under de intervjuer som 

genomfördes. Deras tankar går att dra paralleller till förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) där det står att barn ska få chans, genom lek, att utveckla sin kunskap samt 
färdigheter. Bland pedagogerna rådde även en samstämmighet där leken av samtliga 
pedagoger ansågs viktig för det enskilda barnet ur olika hänseenden. Detta genom att 
den bidrar till att barn tillägnar sig förmågor och färdigheter inom många områden 

men också genom att leken ses som ett verktyg för barn att bearbeta händelser och 
upplevelser i dess omvärld. Detta kan liknas med Tullgren (2004) som menar att i 
lekens värld får barn möjlighet att själva iscensätta lekens innehåll, ett innehåll som 
hon beskriver utgår från barns upplevelser och erfarenheter. Där i leken kan barn 
levandegöra olika fantasier och föreställningar som de bär på. 

Barns sociala förmågor var något som samtliga pedagoger lyfte fram som en viktig 
punkt inom leken. Pedagogerna berättade att barnen genom leken bedriver sociala 
interaktioner där barn kommunicerar med andra barn samtidigt som de skapar goda 
sociala relationer. Relationer som bidrar till en god kompisanda i förskolans vardag. 
Deras tankar går hand i hand med Jonsdottirs (2007) tankar att barnen skapar 
kunskap och färdigheter genom att de ingår i interaktioner med andra. Det går även 
att dra paralleller till Knutsdotter Olofssons (2015) tankar där hon lyfter lekens roll 
för barns sociala kompetens och där hon menar att barn i lek med kamrater övar på 
och utvecklar sina sympatiska samt empatiska sidor. Något som också poängterades 
under de genomförda intervjuerna var att en av lekens grundpelare och en väsentlig 
del är det sociala samspelet som kan uppstå. Att barnen genom att bedriva lek skapar 
sig relationer med andra barn och vuxna där de får möjlighet att öva på turtagning, 
interaktioner, samspel samt utbyte av kunskapsinlärning av varandra. Att barn kan ta 
in kunskap av sina kamrater var något som Rosa lyfte i sin intervju. Hennes och de 
andra pedagogernas tankar är något som går hand i hand med Vygotskijs 
sociokultrurella perspektiv (Strandberg, 2006). Vygotskij poängterade här vikten av 
barns sociala relationer på förskolan och att barn kan ta in kunskap samt ta lärdom 
av varandra genom lek, det vill säga genom den proximala utvecklingszonen 
(Strandberg, 2006). 

4.3.2 Request for access 

Under de intervjuer som genomfördes framkom det att pedagogerna 
uppmärksammat att barn använder sig av olika metoder för att träda in i en redan 
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pågående lek. Dessa metoder som pedagogerna beskrev för oss kan vi automatiskt 
koppla ihop med 9 av de 15 olika tillträdesstrategier som Corsaro (Tellgren, 2004) i 
sina studier kommit fram till att barn använder.  

Den vanligast förekommande strategin som barn använder i sina försök att få tillgång 
till en pågående lek var enligt pedagogernas samlade utsagor Request for access. 
Detta genom att barn helt enkelt frågar sina kamrater "Får jag vara med?" Dessa 
tankar kan jämföras med Corsaros (1979) synpunkter. Corsaro har i sin forskning 
kring barns interaktioner i förskolan studerat hur barn går tillväga för att möjliggöra 
lek med kamrater. Den strategi som förekom mest frekvent i hans studier var att barn 
utan att använda det verbala språket försökte få tillträde till en pågående leksituation. 
I vår studie framkom det däremot att den tillträdesstrategin var den näst 
förekommande. 

Under sin intervju belyste Lisa kring hur en osäkerhet kan uppstå bland vissa barn 
som inte vågar ge ett nekande svar till ett barn som försöker få tillgång till hans eller 
hennes pågående lek. Att han eller hon känner sig mer eller mindre tvingad att ge ett 
svar på frågan när han eller hon blivit tilldelad den. Lisas tankar och funderingar går 
att dra tydliga paralleller till Tellgrens (2004) ord där författarinnan menar på att 
barn i förskolans kontext stöter på den sociala hierarkin som kan uppstå i barns 
samspel och kamratskap. Denna sociala hierarki handlar om hur barns tillgång till 
eller inte tillgång till lek med kamrater ser ut. Tellgren (2004) uttrycker även att i 
Corsaros studie framkom det att barn i förskolan hade två tydliga intresseområden. 
Dessa två var att antingen att barn försvarar sitt lekområde eller att barn vill få ingå i 
lek och gemenskap. Gemenskap som gynnar både det frågande barnet samt de barn 
som redan finns i leken. 

4.3.3 Närvarande pedagog 

Att vara en närvarande pedagog som befinner sig ständigt i närheten av barnen ansåg 
samtliga pedagoger som betydelsefullt, vilket även är något står i förskolans läroplan 
(2016) att en pedagog ska agera i sin profession. Ett sätt som det kan utkristallisera 
sig på är på det sättet som Kajsa berättade under hennes intervju. Hennes tankar om 
att som pedagog sitta ner på golvet vid det barn som behöver stöd och hjälp samt att 
tillsammans starta en annan lek med detta barn är ett bra exempel på en pedagog 
som finns nära till hands för barnen. Kajsa visar här prov på det som Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) lyfter i tidigare forskning och som författarna visar vikten 
på. Där menar de att det är viktigt att pedagogen ser vad som försiggår i barns lek och 
hur en lek artar sig sig. Genom att vara en närvarande pedagog som finns nära 
barnen är detta då möjligt 

Under intervjuerna framkom även pedagogers tankar om att det alltid finns en risk 
att vissa barn är eller kan känna sig utanför gemenskapen ifall de blir nekade sitt 
tänkbara tillträde till en lek. Detta är något som är viktigt att motarbeta som pedagog. 
Ihrskog (2006) menar att pedagogers roll är att bidra till att barn går in i 
kamratrelationer samt att dessa relationer bibehålls. Författaren lyfter även att i 
förskolans kontext får uteslutande och utanförskap inte förekomma. Likt läroplanen 
för förskolan (2016) där pedagogens roll beskrivs genom att barn i förskolans kontext 
ska ha pedagoger i dess närhet som ser varje enskild individ. Pedagoger som 
uppmärksammar den enskilda individens möjligheter och som intresserar sig 
interaktionen med dels den enskilda individen, dels med barngruppen som helhet 
(Skolverket, 2016). Detta kan kopplas samman med pedagogernas utsagor kring sin 
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egen roll. Att finnas där för att ge barn förutsättningar för att få ingå i gemenskapen 
och i lek tillsammans med kamrater. 

4.3.4 Får alla möjlighet att vara med? 

I pedagogernas svar på påståendet ”Alla får vara med” framkom det att den 
komplexitet som råder kring hur deras tankar går angående det påståendet. Flertalet 
pedagoger menar att alla inte alltid kan vara med samtidigt som några pedagoger 
tydligt uttryckte en självklarhet kring att inkludera samtliga barn i leken. Dessa 
pedagogers ställningstagande grundade sig i att inkludering förebygger utanförskap, 
exkludering samt mobbing. Dessa tankar kan jämföras med Papés syn på betydelsen 
att barn ska ingå i gemenskap (Papé, 2000). Hans tankar kring ämnet innebär att 
barn som får tillgång till lekens värld tillsammans med kamrater får erfara 
barndomens positiva sida. Vidare beskriver författaren, att som barn vara utanför lek 
och gemenskap är något som härrör barndomens baksida. 

Den anledning som de pedagoger som påstod att alla barn inte alltid kan var med var 
att de ansåg att en lek som pågår har en tendens att avta eller rent av avbrytas om 
ytterligare en kamrat får tillträde. Här ansågs pedagogerna att barn ska få möjlighet 
att skydda sitt lekutrymme från att ytterligare en kamrat tillkommer i leken, då det 
anses kunna störa den pågående leken. Dessa tankar är i linje med Williams (2006) 
tankar att det ur barns synvinkel är betydelsefullt att ha möjligheten att skydda en 
pågående lek. Samtidigt påpekar pedagogerna att de måste vara uppmärksamma på 
om det ofta eller alltid är samma barn som utesluts från leken. Detta kan kopplas 
samman med Tellgren (2004) som menar att barn i förskolan får uppleva den sociala 
hierarkin som tar sig i uttryck i om att få tillgång till, eller inte tillgång till lek med 
kamrater. Jonsdottir (2007) framhäver i detta område att den maktposition som 
pedagogen har i förhållande till barn och som kan medföra att barnet får de rätta 
förutsättningarna, likväl som pedagogens maktposition kan sätta hinder för det 
enskilda barnet att bli inkluderad i lek. 

4.4 Sammanfattning 

Vår studie visar på att Request for access är den verbala tillträdesstrategin som 
användes mest frekvent. Non-verbal entry är den tillträdesstrategin som användes 
mest frekvent av de icke-verbala. Vår studie visar att pedagogernas syn på sin roll i 
den pedagogiska verksamheten handlar om att vara närvarande. Det innefattar att 
befinna sig nära barnen för att finnas till hands om och när barnen behöver stöttning. 
Det kan exempelvis handla om att som pedagog genom ord och handling bidra till att 
ett enskilt barn stärks och får en annan status i barngruppen. 

Resultatet antyder att det råder delade meningar kring påståendet "Alla får vara 
med". Det har visat sig vara komplext och det ansågs av några pedagoger som en 
självklarhet att alla ska få vara med samtidigt som flertalet var av åsikten att alla inte 
alltid kan vara med. 
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5 Diskussion 

Här kommer vi att diskutera vår sammanställning av våra intervjuer och 
resultatanalysen och redogöra för studiens slutsats. Vi kommer även att diskutera och 
visa prov på hur vi kan gå vidare genom att ge förslag på framtida forskning kring 
ämnet. Vidare förs en diskussion kring varför denna studie har relevans för 
förskolans pedagogiska verksamhet. Sist förs en metoddiskussion samt en 
redogörelse för studiens pålitlighet och trovärdighet. 

5.1 Resultatdiskussion 

Under våra intervjuer blev det synligt att pedagogerna uppmärksammat både verbala 
och icke verbala strategier när barn vill träda in i en redan pågående lek, där den 
tillträdesstrategi som ansågs vanligast förekommande var av verbal karaktär. Detta 
genom att barn går in i en lek genom att exempelvis ställa frågan "Får jag vara med?" 
Detta skulle kunna jämföras med Tellgrens (2004) studier som pekar på motsatsen 
genom att det i hans observationer framkom att tillträdesstrategier av icke verbal 
karaktär var de vanligast förekommande bland barnen. En möjlig förklaring skulle 
kunna vara att barnen som medverkade i Corsaros studier var bland de yngre barnen 
i förskolans verksamhet och det kan vara så att de barnen inte hade den 
kommunikativa kompetens som krävs för att verbalt fråga om tillträde. Samtidigt 
som samtliga pedagoger medverkade i denna studie för närvarande arbetar med de 
äldre barnen i förskolan. Det är då troligt att anta att de barnen överlag har den 
kommunikativa förmågan att verbalt fråga om tillträde. 

Studiens resultat antyder att det råder delade meningar kring påståendet "alla får 
vara med" och att det av pedagogerna anses som ett komplext uttryck. En del 
pedagoger menar att det är en självklarhet att inkludera alla barn i leken samtidigt 
som åsikten att alla inte alltid kan vara med återfanns hon flertalet pedagoger. Detta 
kan liknas med följande: Å ena sidan belyser bland annat Ballstads (2012), Papé 
(2000) samt Strandberg (2006) betydelsen av att som barn få ingå i sociala 
interaktioner och lek tillsammans med övriga kamrater, vilket kan ses vara i linje 
med Ihrskog (2006) som hävdar att det är oacceptabelt att barn i förskolan ska känna 
sig ensamma eller utanför. Detta kan kopplas ihop med de pedagoger vars 
ståndpunkt var att alla barn ska inkluderas i leken, då deras åsikt kring detta härrör 
till att det motarbetar utanförskap. Å andra sidan framhäver Williams (2006) att det 
ur barns synvinkel är betydelsefullt att ha möjligheten att skydda den pågående leken 
gentemot ytterligare kamrater som visar sitt intresse för att få tillträde. Detta är i linje 
med flertalet pedagoger som ansåg att barn inte alltid kan vara med av samma 
anledning. Pedagogerna förklarade detta med att barn måste få leka ifred utan att 
deras lek riskerar att avstanna eller ändra form.                                                      

Samtidigt som det fanns en samsyn kring pedagogernas tankar kring hur 
betydelsefull leken är för det enskilda barnets allsidiga utveckling och lärande, fanns 
det alltså en oenighet kring om alla ska få vara med eller inte. Detta skulle kunna 
innebära att barns förutsättningar att få tillgång till lek kan variera. I och med 
Jonsdottirs (2007) tankar kring den maktposition som råder mellan pedagog och 
barn, där hon menar att pedagoger har makten. Makten att välja om och hur de ska 
hjälpa och stötta barn som har svårt att ta sig in i lek med kamrater. Detta skulle 
kunna innebära att barn får olika förutsättningar att ta sig in i lekens värld beroende 
på pedagogens förhållningssätt.  
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När det gäller hur pedagogens förhållningssätt ser ut kring att stötta barn in i leken 

var pedagogerna eniga om vikten i deras profession att vara vaksamma på om det ofta 

eller alltid är samma barn som inte lyckas få tillträde och på det sättet utesluts från 

kamraternas lek. Pedagogernas utsagor visar även prov på hur viktigt det är att vara 

en närvarande pedagog, det vill säga att som pedagog finnas i barnens närhet och visa 

intresse för vad barnen gör. Detta för att se och höra hur barns lekar ter sig och för att 

uppmärksamma om något barn behöver stöttning. 

Att som barn i förskolans kontext få vara en del av lekens värld och den gemenskap 
som den medför är viktig här och nu för det enskilda barnet. I ett större perspektiv är 
det även betydelsefullt för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt inom flera 
områden. Gemenskapen som barn får möjlighet till genom lek kan kopplas ihop med 
Vygotskijs sociokulturella perspektivet där den sociala interaktionen är grundstenen 
för barns utveckling och lärande (Strandberg, 2006). För att barn ska få möjlighet till 
lek och gemenskap förutsätter det lyhörda och delaktiga pedagoger som aktivt 
arbetar för ett inkluderande klimat.  

5.2 Slutsats 

Vår slutsats är att barn använder sig av olika strategier i sina försök att få tillträde till 
en pågående lek med sina kamrater. 

Studiens syfte har varit att generera fördjupad kunskap utifrån pedagogers 
erfarenheter om hur barn går tillväga för att få tillgång till lek. Samt hur pedagogers 
förhållningssätt ser ut kring att stötta barn in i leken. 

Studien visar att den strategi som Tellgren (2004) benämner Request for access var 
vanligast förekommande följt av Non-verbal entry. Ett fenomen som återkom hos 
flera av pedagogernas utsagor var att de äldre barnen som inte har den 
kommunikativa förmågan att verbalt fråga om tillträde istället använder kroppen för 
att ta kontakt och försöka få tillträde till lek. Denna strategi härrör den som benämns 
Distruptive entry samtidigt som studien visar att barn som kliver i en pågående lek 
genom att använda sig av kroppen egentligen menar: "Får jag vara med"? och att det 
är deras sätt att ta kontakt med sina kamrater. 

Påståendet "alla får vara med" har visat sig vara komplext och kan ses på olika sätt, 
dels genom att det är en självklarhet att inkludera samtliga barn i leken, dels genom 
att barn måste ha möjligheten att välja att få skydda den pågående leken från 
ytterligare lekkamrater. 

Vidare är studiens slutsats att pedagogens roll är viktig, dels för att uppmärksamma 
barn som upprepade gånger nekas tillträde. Dels att finnas där för att stötta dessa 
barn in i gemenskap och lek med övriga kamrater. En användbar metod för detta är 
att som pedagog bidra till att det aktuella barnet får en annan status i barngruppen. 

5.3 Framtida forskning 

De intervjuer som genomfördes gjordes med pedagoger från flera olika förskolor. Vi 
fick där en bra inblick i hur dessa pedagoger ser på barns tillträdesstrategier och vilka 
olika strategier de uppmärksammat att barn använder. För att få ett större perspektiv 
på det hela så anser vi att det finns utvecklingsmöjligheter inom vårt valda ämne. Ett 
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sätt är att skicka ut de frågor som vi ställde som en enkät till flera förskolor. Då kan vi 
på ett mer bredare sätt jämföra och se skillnader på vad pedagoger uppmärksammar 
och hur de går tillväga för att hjälpa barn som har det svårt att träda in i lek.   
 
Ett ytterligare fortsatt forskningsområde är att studera den komplexitet som tydligt 
visade sig i denna studie kring påståendet "Alla får vara med". Det påståendet skulle 
vara intressant att fördjupa sig i ytterligare. Denna fördjupning skulle kunna 
utkristalliseras att vi tillsammans med andra pedagoger med olika bakgrunder 
diskuterar ämnet under en konferens med inbjudna föreläsare. En konferens där för 
och nackdelar vägs in och att tankar och åsikter om påståendet lyfts och diskuteras.    

Ett annat alternativ till framtida forskning är att vi istället för att intervjua pedagoger 
istället intervjuar barn som befinner sig i förskolans verksamhet. Där skulle barnen 
själva få chans att berätta om deras egna erfarenheter om vilka olika metoder de 
brukar använda när de vill få inträde till en pågående lek. Det vore även intressant att 
få vetskap om hur de själva bemöter ett barn som kommer och frågar om han eller 
hon får vara med i den lek som de själva bedriver. Ger de det barnet tillträde eller inte 
och då be de motivera varför deras beslut ser ut som det gör. När barn ska intervjuas 
är det dock noga, anser vi, att de barn som ska delta i intervjustudien är bekanta med 
oss och har träffat på oss vid ett tidigare tillfälle. Anledningen till det är för att barnen 
ska känna sig bekväma med vår närvaro samt att de känner sig bekväma med de 
frågor som vi har tänkt ställa till dem.    

5.4 Förskolpedagogisk relevans 

Eftersom leken så tydligt lyfts fram i både läroplanen för förskolan och i forskning 
som en betydelsefull del för barns lärande och utveckling, kändes det väsentligt att 
lyfta problematiken som kan finnas kring barns tillgång till lekens värld. Enligt 
Tellgren (2004) kretsar barns dag på förskolan till stor del kring att få ingå i en 
gemenskap med kamrater och få tillgång till pågående leksituationer. Att få vara med 
i leken är komplext och lyckas inte alltid. 

Studiens syfte var att generera fördjupad kunskap utifrån pedagogers erfarenheter 
om hur barn går tillväga för att få tillgång till lek. Ett annat syfte var att se hur 
pedagogers förhållningssätt ser ut kring att stötta barn in i leken. 

I studien lyfts vikten av att barn får ta del av lek och gemenskap, detta eftersom leken 
bidrar till barns utveckling och lärande på flera plan. Vi anser att denna studie har 
bidragit till att vi fått en bra inblick om, enligt pedagoger vilka strategier som barn 
använder sig av. Efter våra intervjuer anser vi att vi fått en större bild på hur 
pedagoger ser på barns tillträdesstrategier. Vi anser även att genom intervjuerna har 
vi fått tips och råd när det gäller att upptäcka och stötta de barn som trotts upprepade 
tillträdesstrategier inte lyckas få tillträde till lekens värld.  

I och med att de flesta av dagens barn tillbringar en stor del av deras vakna tid i 
någon av de förskoleverksamheter som finns i vårt avlånga land är det i vår blivande 
profession som förskollärare viktigt att bidra till att varje barn får tillgång till den så 
betydelsefulla leken. Genom detta arbeta känner vi att vi tillägnat oss en fördjupad 
kunskap om barns val av tillträdesstrategier, men även hur vi som blivande 
förskollärare kan stötta barn som vill in i lekens värld men som stöter på problem 
längs med vägen. Vi upplever att vi numera känner oss bättre rustade i och med 
denna studie att ta oss an vår blivande yrkesprofession som förskollärare. 
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5.5 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod för att samla in empiri till studien har varit relevant för 
att uppfylla det syfte och frågeställningar som vi hade med studien. Med 
utgångspunkt i att vi ville synliggöra enskilda pedagogers erfarenheter och tankar 
kring barns tillträdesstrategier samt hur de såg på sin egen roll att stötta barn in i lek, 
valde vi att göra semistrukturerade intervjuer av kvalitativ art med flertalet 
pedagoger verksamma i förskolan. 

En tänkbar farhåga vi hade var att någon eller några informanter på ett eller annat 
sätt skulle få förhinder att delta, vilket skulle resultera i reducerad mängd empiri. 
Detta besannades dock aldrig utan samtliga intervjuer kunde genomföras som 
planerat. 

De intervjuer som vi arrangerade genomfördes individuellt med en informant åt 
gången. Vi delade upp dessa intervjuer rättvist mellan oss och genomförde hälften 
var. Sammanlagt blev det tio stycken intervjuer som genomfördes vid tio olika 
tillfällen. Detta antal ansåg vi vara en lämplig summa. Om vi istället hade valt att 
medverka båda två vid samtliga intervjuer hade chansen till att fler följdfrågor och 
andra tankar lyfts av oss studenter varit betydligt större. Detta hade även genererat i 
en större inblick i samtliga pedagogers utsagor. Det hade dock varit både svårt och 
tidskrävande att genomföras eftersom vi två studenter bor på olika orter, vilket även 
är fallet med informanterna. 

Vi valde att inte delge våra informanter frågorna innan intervjutillfället. Anledningen 
till det var att svaren på de ställda frågorna sannolikt skulle bli mer spontana och mer 
rättvisa. Om vi istället hade delgett informanterna frågorna innan respektive 
intervjutillfälle hade pedagogerna haft möjlighet till mer eftertanke om de svar de 
hade tänkt att delge. Detta hade å ena sidan kunnat resultera i mer utförliga svar, å 
andra sidan hade risken ökat att svaren blivit mer förskönande gentemot hur 
verkligheten ser ut. 

5.6 Pålitlighet och trovärdighet 

Pålitlighet innebär enligt Bryman (2011) att om en likande undersökning som görs 
vid ett senare tillfälle ger ett liknade resultat eller inte. Vi anser att om vår 
undersökning genomförs, med samma informanter om någon vecka kommer svaren 
på de frågor som ställdes till informanterna bli likvärdiga som vi fick vid första 
intervjutillfället. Om en liknande studie däremot skulle genomföras när nästa termin 
startar finns det risk att svaren på frågorna bli annorlunda. Anledningen till det är att 
med största sannolikhet har barngruppens konstellation förändrats och att 
informanterna jobbar under andra förutsättningar. 

Trovärdighet innebär enligt Bryman (2011) att analysera om resultaten som 
sammanställs upplevs som sannolika och troliga. Det resultat vi har fått på våra 
intervjuer anser vi kan betraktas som trovärdiga. Anledningen till det är att vi anser 
att de metoder som informanterna hade uppmärksammat att barn använde sig av för 
att träda in i lek stämmer mycket väl överens med de strategier som Corsaro påvisat 
är förekommande. De informanter som har låtit sig intervjuas har samtliga varit i 
kontakt med oss vid ett tidigare tillfälle och är bekanta med oss sedan tidigare. Därför 
upplevde vi att intervjuerna som naturliga och att informanterna svarade villigt på 
våra frågor. Vi har under våra intervjuer inte på något sätt försökt påverka 
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informanternas svar och deras kommentarer på de frågor vi ställde. Svaren är därför 
helt deras egna utan någon försköning av oss. 

Eftersom det endast är ett fåtal pedagoger (tio) verksamma i förskolan som 
medverkat i studien gör det att den troligtvis inte kan generalisera hur det ser ut i 
verkligheten. För att få en mer trovärdig bild och för att kunna öka studiens 
trovärdighet behövs antalet medverkande informanter utökas, vilket skulle ge en mer 
rättvis bild över pedagogers erfarenheter och tankar överlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Referenslista  

Baustad, A-G. (2012)” Using the Infant/Toddler Environment Rating Scale for    
       examining the quality of care for infants and toddlers in Norwegian day care  
       centers”         

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 

Corsaro, W. A. (1979). ”We’re friends right?” Children’s use of Access Rituals in 
Nursery School. Language in Society. 

Corsaro, W. (2003). We´re friends, right?: Inside kids cultures. Washington.  

Engdahl, I. & Ärleman-Hagsér E. (2015). Lek och skapande. I I, Engdahl & E, 
Ärleman-Hagsér (red,).  Att bli förskollärare – mångfacetterad komplexitet (s. 
144-161). Stockholm: Liber AB. 

Fanger, S M., Frankel, L A, & Hazen, N. (2012). Peer Exclusion in Preschool 
Children’s Play: Naturalistic Observations in a Playground Setting. Journal of 
Developmental Psychology, 58(2), 224–254.  

Ihrskog, M. (2006). Kompisar och kamrater. Barns och ungas villkor för 
relationsskapande i vardagen. Växjö: University Press. 

Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan - samhörighet. 
Tillhörighet, vänskap, utanförskap. Doktorsavhandling. Malmö: 
Lärarutbildningen, Malmö högskola. 

Knutsdotter- Olofsson, B. (2015). Lek och skapande. I I, Engdahl & E, Ärlemalm-
Hagsér (red,).  Att bli förskollärare – mångfacetterad komplexitet (s. 144–161). 
Stockholm: Liber AB. 

Kvale, S & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:   
      Studentlitteratur.  

Larsson, L. & Malm, M (2017). Barns tillträdesstrategier till lek och samspel.   
      Studentuppsats opublicerat arbete. Eskilstuna: Mälardalens högskola. 

Nilsson Thore, M (2017). Alla tre vill leka två. Bonnier Carlsén. 

Papé, K. (2000). Social kompetens i förskolan - att bygga broar mellan teori och 
praktik. Stockholm: Liber AB. 

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2014). Det lekande lärande 
barnet: i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber AB. 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan: Lpfö98, reviderad 2016. Stockholm: 
Fritzes. 

Strandberg, L (2006). Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar. 
Nordstedts akademiska förlag. 

Svensson, A-K. (1998). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. Lund: 
Studentlitteratur.  



 27 

Tellgren, B. (2004). Förskolan som mötesplats: barns strategier för tillträden och 
uteslutningar i lek och samtal. Licentiatavhandling. Örebro: Örebro universitet. 

Tullgren, C. (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. 
Doktorsavhandling. Malmö: Malmö högskola. 

Utrikesdepartementet. (1990). FN:s konvention om barns rättigheter. Stockholm: 
Utrikesdepartementet. 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Williams, P. (2006). När barn lär sig av varandra - samlärande i praktiken.        
       Stockholm: Liber AB. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
 
Missivbrev 

Hej!  
Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. 
Vi är nu inne på vår sista termin och i startgroparna för det självständiga arbetet.  
Eftersom leken så tydligt lyfts fram i både läroplanen för förskolan och i forskning 
som en betydelsefull del för barns lärande och utveckling, känns det väsentligt att 
lyfta problematiken som kan finnas kring barns tillgång till lekens värld.  
Syftet med denna studie är dels att undersöka pedagogers uppfattning om vilka 
strategier barn använder för att få tillgång till lek. Dels hur pedagoger ser på sin egen 
roll, att stötta barn om deras tillträdesstrategier inte leder till lek. Du tillfrågas 
härmed om deltagande i denna undersökning.  
Vi har läst in oss på forskning och litteratur kring barns tillträdesstrategier men 
önskar intervjua dig som är verksam i förskolan, kring din syn på det aktuella ämnet. 
Intervjun beräknas ta 30–45 minuter och vår förhoppning är att du har möjlighet att 
delta.  
 
I studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Med detta innebär att de uppgifter som samlas in under intervjun endast kommer att 
användas för syftets ändamål. Genom att vi i studien kommer använda oss av fiktiva 
namn kommer den inte kunna kopplas ihop med varken förskola eller dig som 
enskild individ. Slutligen vill vi informera om att du har rätt att avbryta intervjun och 
ditt deltagande när så önskas.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva 
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss för mer 
information. Det går även bra att kontakta vår handledare om så önskas. 
Kontaktuppgifter finner du här nedan.  
Hoppas vi ses, din medverkan är värdefull för oss!  
 
Med Vänlig Hälsning:  
 
Lars Larsson  
Maria Malm  
 
Handledare:  
Linda Jonsson.  
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Eskilstuna 10/11-2017 

 
 
Bilaga 2 
 
Frågeguide 
  
Hur gammal är du? 
 
Vad har du för yrkestitel? 
  
Hur många år har du arbetat inom förskolan? 
  
Vilka åldersgrupper har du erfarenhet från under din tid i verksamheten? 
 
Vilken ålder är det på barngruppen där du arbetar just nu? 
  
 
1. Berätta om lekens betydelse för barn i förskolan. 
  
2. Vilka strategier har du uppmärksammat att barn använder sig av för att träda in i 
lek?  
 
3. Vilken strategi anser du att barn använder mest frekvent? 
  
4. Vad tror du påverkar barns val av tillträdesstrategier? 
 
5. Berätta om dina erfarenheter kring barn vars strategier inte ger tillträde till lek. 
Hur kan du som pedagog stötta barnet i fråga? 
 
6. Hur tänker du om påståendet ” Alla får vara med”? 
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Bilaga 3 
 
Informanterna 
 
Här nedan ges en kort presentation av samtliga informanter. Vi har gett dem de 
fiktiva namnen: Angelica, Josefine, Kajsa, Kristin, Linda, Lisa, Monica, Pia, Rosa 
samt Sanna. Namnen står i bokstavsordning, utan övrig rangordning. 
 
• Angelica är 42 år och är utbildad förskollärare och har varit det i 19 år. Just nu 
arbetar hon i en barngrupp där barnen är 4-5 år. Hon har under sin yrkessamma 
karriär arbetat med blandade åldrar, från de minsta till de barn som går i 
förskoleklass.  
 
• Josefine är 31 år och utbildad förskollärare. Hon har 3 års erfarenhet från förskola 
och har under denna tid arbetat på en och samma förskola. I dagsläget arbetar hon i 
en barngrupp bestående av 4-åringar. Hon har även erfarenhet från att arbeta med 
barn i åldrarna 2–3 år. 
 
• Kajsa är 44 år och utbildad förskollärare. Under sin yrkesverksamma tid har hon 
erfarenhet från arbete med förskolebarn i olika åldrar, men främst med de äldre 
barnen. På den nuvarande förskolan har hon arbetat i drygt 20 år och den barngrupp 
hon nu arbetar i består av barn i åldrarna 5–6 år. 
 
• Kristin är 53 år och arbetar som barnskötare. Hon har trettio års erfarenhet dels 
som dagmamma, dels från förskolans verksamhet. Under sin yrkesverksamma tid har 
hon erfarenhet från arbete med barn i alla åldrar. På den nuvarande förskolan har 
hon arbetat i 3 år och är i dagsläget i en barngrupp som består av blivande 4 åringar. 
 
• Linda är 31 år och utbildad förskollärare samt lärare mot tidigare år. Under sin 
yrkesverksamma tid har hon erfarenhet av barn från förskolans alla åldrar. Hon har 
sammanlagt tio års erfarenhet från yrket och arbetar just nu med förskolans 4 
åringar. På den nuvarande förskolan har hon arbetat i 4 månader 
 
• Lisa är 39 år och är utbildad förskollärare sedan 2011. Innan hon gick sin utbildning 
jobbade hon som barnskötare i 15 år. Just nu arbetar hon i en förskoleklass där 
barnen är 5-6 år. Hon har dock erfarenhet från att jobba med allt från 1-åringar till 6-
åringar. 
 
• Monica är 45 år och är utbildad förskollärare sedan 1998. Just nu jobbar hon på en 
syskonavdelning 1-5 år men har tidigare arbetat dels på småbarnsavdelning 1-2 år 
men även på avdelningar där barnen är 3-5 år 
 
• Pia är 28 år och är utbildad förskollärare sedan ett år tillbaka. Hon har tillbringat 
sitt första år som utbildad i en och samma barngrupp där barnen är 5 år. På samma 
förskola finns det två andra avdelningar där barnen är 1-4 år där Pia har jobbat några 
enstaka dagar. 
 
• Rosa är 47 år och utbildad förskollärare sedan 1997. Idag arbetar Rosa på en 
syskonavdelning där barnens åldrar är 1-5 år. Hon har tidigare jobbat både på en 
småbarnsavdelning med barn mellan 1-3 år samt på en storbarnsavdelning där 
barnen var 4-5 år. 
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• Sanna är 31 år och är utbildad förskollärare sedan 2012, men har jobbat inom yrket 
som outbildad sedan 2006. 
 Idag arbetar hon i en barngrupp där barnen är 3-5 år. Hon har dock erfarenhet av att 
arbetat med allt från de barn som är 1 år till de barn som går i förskoleklass. 
 
 


