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Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av, och förhållningssätt 

till, barns skyddande av sina lekar och till barns strategier för att få tillträde till lekar. 

Grunden till studien är Corsaros teorier om barndomssociologi. I den här studien har vi 

använt kvalitativ metod och materialet har samlats in genom intervjuer. Resultatet visar 

att pedagogerna anser att barn har rätt att skydda sina lekar. Pedagogernas ansvar är 

samtidigt att underlätta för barn att få vara med i andra barns lekar. För att själva 

kunna ta plats i lekar behöver barn utveckla förmågor för detta, sociala resurser. Det 

verbala språket är en viktig social resurs och ett viktigt redskap för barns inkludering i 

lekar men samtidigt finns det barn i förskolan som inte har utvecklat det verbala 

språket. 
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1 Inledning 

I förskolans verksamhet kan det finnas en tendens att barn skyddar sin lek från att bli 

avbruten eller förstörd av andra barn. Detta är någonting som till exempel Corsaro 

(2003) skriver om. Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder har vi 

uppmärksammat att barns skyddande av leken kan tolkas som exkludering av andra 

barn, utifrån vuxnas perspektiv. Corsaro (2003) menar att vuxna kan uppfatta barns 

skyddande av lek som egoistiskt. Men, det handlar om att barn oftast inte är 

egoistiska utan att de skyddar leken för att den kan bli avbruten när som helst i en 

förskolemiljö.  

Vi har även lagt märke till att barn använder olika strategier för att komma in i lekar 

med andra barn. I våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi sett att barn frågar 

om att få vara med i leken och erbjuder föremål för att få tillträde i leken. Vi har även 

märkt att barn frågar vuxna om hjälp för att komma in i leken. Det bidrar till att det 

skapar ett dilemma för pedagoger eftersom de verksamma pedagogerna i ett 

arbetslag kan ha olika förhållningssätt till barns skyddande av lekar.   

Med denna studie avser vi att undersöka pedagogernas förhållningssätt till frågan om 

alla barn alltid ska få vara med i leken, eller har barn rätt att skydda sin lek från 

intrång av andra barn? Hur tolkar och agerar pedagoger i förskolans situationer då 

barn skyddar sin lek? I läroplanen för förskolan står det att “Alla barn ska ges 

möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga’’ 

(Skolverket, 2018, s.8).  

1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns 

skyddande av sina lekar, samt barns strategier till att få tillträde till lek. 

De frågeställningar som vi sökt svar på i vår undersökning är: 

• Hur förhåller sig pedagogerna till barns skyddande av sina lekar samt 

barns strategier till att få tillträde till lek? 

• Hur beskriver pedagogerna att barn skyddar sina lekar från intrång av 

andra barn? 

• Hur uppfattar pedagogerna barns strategier för att få tillträde till lek med 

andra barn?  

1.2 Disposition  

Uppsatsen omfattar fem kapitel. I detta kapitel presenteras syfte och frågeställningar. 

I kapitel 2 Litteraturgenomgång, redogörs för tidigare forskning och teoretiska 
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perspektiv. I kapitel 3 Metod, redovisas urval, genomförande av intervjuer, analys 

och databearbetning, etiska överväganden, tillförlitlighet och trovärdighet. 

I kapitel 4 Resultat och analys, redogör vi för resultatet av vår datainsamling och 

presenterar vår analys av densamma. I kapitel 5 Diskussion, för vi en diskussion om 

resultaten i vår studie och om våra metodval. Slutligen ger vi förslag på fortsatt 

forskning.  
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2 Litteraturgenomgång  

Vi har använt oss av Corsaros olika teoretiska perspektiv i denna studie som bland 

annat infattar kamratkultur, tillträdesstrategier och skydd av interaktionsutrymme. 

Detta anser vi är relevant eftersom vi studerar barns inkluderingar och exkluderingar 

i leken utifrån pedagogers perspektiv. 

2.1 Kamratkulturer 

Kamratkulturer handlar om den kultur som barn skapar genom olika aktiviteter, 

rutiner och gemensamma normer. Corsaro (2003) menar att barn skapar sina egna 

unika kamratkulturer på sitt eget sätt. Detta genom att imitera de vuxnas beteende. 

Kamratkulturen är unik beroende på vilka barn som finns med i gruppen. 

Corsaro (2005) menar att barn kommer i kontakt med kamratkulturer genom sin 

familj och genom interaktion med äldre syskon, media och vårdnadshavare. I Sverige 

och i andra västländer spenderar barn stor del av sin tid i förskolan. Det är genom 

intensiva och vardagliga interaktioner på förskolan som den första kamratkulturen 

utvecklas. Med tanke på hur mycket tid barn tillbringar på förskolan och hur 

intensiva interaktionerna är, bidrar det till ett sammanhängande nätverk av 

kompisar.  

Corsaro (2003) skriver att kamratkulturer i grunden har två teman. Dessa två 

grundläggande teman, handlar om att barn vill ha kontroll över sitt liv och dela den 

känslan med andra genom interaktion. Corsaro skriver att ‘’Kids wants to gain control 

of their lives and share that sense of control with each other (Corsaro, 2003, s.37). 

Det kan vara krävande för barn som är tre till fem år gamla att underhålla och 

etablera kamratinteraktioner. En av orsakerna till det är att barn inte har utvecklat 

sina språkliga och kognitiva förmågor än. En vuxen människa kan förklara varför 

någon inte får vara med vid exempelvis ett möte eller ett samtal. Ett barn som är tre 

till fem år gammal kan oftast inte förklara varför de till exempel säger ‘’Nej, du får 

inte vara med!’’. Barn som utesluter andra barn i leken, gör inte detta för att de är 

egoistiska. Corsaro menar att barn skyddar sin pågående lek från att bli förstörd och 

eventuellt från avbrott. Barns skyddande av lek handlar även om att skapa en känsla 

av vänskap mellan de barn som deltar i leken.   

Yanık och Yaşar (2018) hävdar att kamratkulturer fungerar som ett verktyg för barns 

utveckling av socialisering. Författarna menar att barn precis som vuxna skapar 

relationer med varandra. För att kunna skapa relationer och socialisera sig är det 

viktigt att kunna dela med sig, ha solidaritet och förtroende för varandra. Genom 

socialisering lär sig barn att samarbeta med varandra och visa sina känslor.  

Även något som Thorell (1998) skriver att kamratgrupper är viktiga för barns 

socialisering och deras utveckling av språket. Thorell skriver om att barn i 

förskoleåldern härmar den vuxna världen.  
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2.2 Skyddande av lek 

I barns lekar skapas ett interaktionsutrymme mellan barnen som deltar. 

Interaktionen är ömtålig och känslig för avbrott. Därför blir det viktigt för barn att 

skydda sina lekar från avbrott, till exempel i form av intrång av andra barn. Barn som 

leker vill ofta ha kontroll över den gemensamma aktiviteten. Det händer att barn, på 

olika sätt, försvarar sin lek genom att inte ge tillträde till andra barn i en pågående 

lek. Ur ett vuxenperspektiv kan detta ses som att barn vägrar låta andra barn komma 

in i leken. Corsaro (2003) hävdar att det är barns sätt att skydda sitt 

interaktionsutrymme. Barn vill behålla det de redan delar, en fragil lek som kan bli 

avbruten närhelst i förskolan. När barn gör motstånd mot andra barns 

tillträdesförsök kan de barn ses som själviska eller inte samarbetsvilliga av andra 

vuxna, lärare och vårdnadshavare. Det innebär dock inte att barn ogillar idén av att 

samarbeta eller dela med sig av leken. Barn som försvarar sitt interaktionsutrymme 

är intensivt involverade i att delta i den leken som redan pågår. Detta gör barn för att 

skapa en känsla av att de delar leken med varandra. I dessa sammanhang refererar 

barn oftast till affiliation, ‘’Vi är vänner eller hur?’’ när de leker med varandra.  Andra 

barn som försöker komma in i leken kan ses som ett hot mot den pågående leken och 

gemenskapen som de barn som skyddar leken har skapat.  

Även Skånfors (2010) skriver att barn distanserar sig från relationer med andra barn, 

när de skyddar sitt interaktionsutrymme. Det betyder att barn drar sig undan 

individuellt eller tillsammans med andra barn. När barn drar sig undan kan det leda 

till social uteslutning. Anledning att dra sig undan är en effekt av att de behöver 

närvara i olika sociala gemenskaper i förskolan och även släppa in andra i aktiviteter. 

Det är barns sätt att göra motstånd för att skapa möjlighet för egen tid eller tid för att 

leka med självvalda kamrater.  

Självvalda kamrater handlar oftast om etablerade relationer vilket är en faktor som 

också kan användas för skydd av interaktionsutrymme. När barn exkluderar andra 

barn i lekar där relationerna mellan barnen etablerats sedan tidigare handlar det om 

skydd av ett exklusivt interaktionsutrymme. Det betyder att barn inte skyddar vilken 

relation som helst utan en viss typ av relation. I förskolan kan det förekomma att 

barn exkluderar andra barn på grund av ålder. Det innebär att det är lättare att 

komma in i lekar om barn har rätt ålder det vill säga, äldre eller jämnårig. Skånfors 

menar att när barn utesluter yngre barn så handlar det om ”jämn-årings-baserat 

interaktionsutrymme”.  

Kultti och Odenbring (2014) skriver om barns interaktion med varandra i förskolan. 

Författarna menar att barnen använder sig av ålder som metod för att inkludera eller 

exkludera andra barn från leken. Att ålder har stor betydelse i kamratkulturer är 

någonting som även Löfdahl (2014) skriver om. Hon menar att ålder fungerar som en 

social resurs när barn skapar och upprätthåller relationer. Det tyder på att barn kan 

använda ålder som en strategi för att komma in i lekar och ett sätt att bekräfta för 
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andra barn att den som är äldst får bestämma.  Det handlar även om att äldre barn 

kan använda ålder som ett sätt för att utesluta yngre barn.  

Corsaro (2005) skriver om barns fysiska storlek i termer av exkludering. Ett sätt för 

barn att utmana och skapa kontroll över sin vardag handlar om att använda sin 

fysiska storlek som ett sätt att utesluta andra barn. Det tydliggörs i samband med hur 

barns rutiner och aktiviteter är relaterade till deras fysiska storlek. Barn använder sin 

storlek då de antingen utesluter eller inkluderar andra barn. Det kan exempelvis vara 

när ett barn säger ‘’Bara stora barn får klättra på trädet’’. Corsaro menar att barn ser 

upp till vuxenvärlden och värdesätter att växa upp och bli större. Ett sätt för barn att 

särskilja sig själva och vuxna är storleken.  

2.3 Tillträde genom sociala resurser och social position 

Skånfors (2010) skriver att svårighetsgraden för barn att komma in i andra barns 

interaktionsutrymmen bland annat är beroende på barnets sociala resurser. De 

sociala resurser som barnet besitter handlar bland annat om de relationer som sedan 

tidigare etablerats med andra barn, särskild kompetens och ålder.  

Ålder kan användas som en social resurs för barnet för att komma in i lekar. 

Det handlar om att vara jämnårig med, eller äldre än, de andra barnen.  

Barn positionerar till exempel varandra i relation till ålder. Det handlar om att ha rätt 

ålder för en specifik situation. Med rätt ålder menas att det är en social resurs att vara 

jämnårig eller äldre. Det är alltså en fördel att vara jämnårig eller äldre för att få 

högre position i leken.  

En annan social resurs som Skånfors tar upp är det hon kallar särskild kompetens, 

vilket till exempel kan vara att barnet är duktig på att rita. Särskild kompetens är 

förändringsbar beroende på sammanhang samt aktivitet.  

Skånfors menar att barn kan använda sig av sociala resurser för att positionera sig i 

relation till status. Barn kan förhandla och förflytta sig mellan olika positioner. De 

kan använda sig av exempelvis sina kunskaper om bokstäver eller ord för att få högre 

position i leken. Detta leder till att barn med lägre status kan få högre status i 

gruppen, om de besitter en särskild kompetens.  

Skånfors menar att barn positionerar sig i relation till etablerade relationer. Hon 

skriver: 

Exempelvis hade barn större möjligheter att positionera sig i relation till hög status i 

situationer där det var barn närvarande som de hade en etablerad relation med. På samma 

sätt hade barn svårare att positionera sig i relation till hög status bland barn med vilka de inte 

hade en etablerad relation (Skånfors, 2010, s.20). 

Skånfors talar om att etablerade relationer exempelvis kan leda till att barn blir 

inbjudna till kalas. Barn kan även förstärka sin status genom att tala om att de ska ha 
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kalas. Kalas är en viktig del av barns kamratkulturer. Detta genom att barn ser det 

positivt att bli äldre, vilket kan kopplas till ålder som social resurs.  

Skånfors hävdar att uteslutningar i leken påverkas av barnens sociala resurser i 

kamratkulturen. Hon menar att barns uteslutningar i leken och låg status i 

barngruppen oftast beror på barns avsaknad av sociala resurser. Barn behöver 

använda sig av sociala resurser för att få tillträde till leken. Det handlar om att 

använda ålder, etablerade relationer och särskild kompetens i rätt sammanhang för 

att komma in i leken. Till exempelvis “Jag är duktig på att bygga ett högt torn”.  

Detta är någonting som Skånfors skriver om att barn behöver använda sig av sociala 

resurser för att få tillträde till leken kan kopplas till förskolans läroplan. Där står det 

att det är förskollärarens ansvar, att utmana och stimulera barn i deras sociala, 

kognitiva och emotionella utveckling (Skolverket, 2018).    

2.4   Barns strategier för att få vara med i leken 

Skånfors (2010) skriver i sin forskning om barns deltagande och sociala agerande i 

förskolan. Hon menar att det har visat sig att barn i barngruppen skapar möjligheter 

för att delta i aktiviteter genom att använda sig av olika tillträdesstrategier. Det kan 

vara strategier som till exempel att agera snällt, vara kreativ och rolig men även spela 

olika roller. Barn kan använda sig av erbjudanden av material för att komma in i 

leken. Förskolebarn kan även använda sig av vuxnas auktoritet för att få tillträde i 

leken.  

Tellgren (2004) konstaterar att barns tillträdesstrategier i lekar oftast möts av 

motstånd av barn som redan är i leken. Detta för att de vill skydda sitt 

interaktionsutrymme. Tellgren menar att barn som vill komma in i leken behöver stå 

på sig för att få tillträde till den. Barn kan få flera negativa responser innan de får 

positiv respons för att komma in i leken. För att få positiv respons krävs det ofta att 

använda sig av olika tillträdesstrategier efter varandra. Det är en utmaning för barn 

att få tillträde i leken, några ger upp och andra söker hjälp från vuxna.  

Vi har använt oss av Corsaros tillträdesstrategier (access-strategier) från 1979 för att 

skapa förståelse för vilka strategier pedagogerna har sett i förskolan. Vi presenterar i 

det följande Tellgrens (2004) tolkningar av Corsaros 15 olika tillträdesstrategier för 

att komma in i leken.   
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Tabell 1: Barns strategier för att få tillträde till pågående lekar. 

Strategi Handling 

1. Non-verbal entry Går in i leken utan använda sig av det verbala 
språket. 

2. Producing variant of 
ongoing behavior 

Härmar eller gör varianter på aktiviteter som 
pågår i leken. 

3. Disruptive entry Kommer in i leken för att förstöra eller 
avbryta den. 

4. Encirclement Cirkulerar nära det området där leken pågår. 

5. Making claim on area or 
object 

Går in i en lek som pågår och verbalt kräver 
föremål eller plats i området där leken pågår 

6. Request for access Frågar verbalt om att få vara med i leken, till 
exempel ”Får jag vara med?”. 

7. Questioning participants Frågar indirekt om tillträde till leken, till 
exempel ”Var gör ni?”. 

8. Reference to adult 
authority 

Använder sig av vuxnas auktoritet eller regler 
för att få tillträde i leken. 

9. Offering of object Erbjuder ett föremål, till exempel en leksak, 
till en eller flera för att få vara med i leken. 

10. Greeting Går in i området där leken pågår och hälsar på 
ett eller flera barn som deltar i leken. 

11. Reference to affiliation Försöker få tillträde genom att referera till 
vänskap till en eller flera barn. 

12. Aid from non-participant Frågar någon som inte deltar om hjälp för att 
komma med i leken. 

13. Accepting invitation Tackar ja till inbjudan om att få vara med i 
leken. 

14. Suggest other activity Föreslår dem som deltar i leken att leka något 
annat. 

15. Reference to individual 
characteristics 

Försöker få tillträde genom att visa kännedom 
om de andra barns personliga egenskaper. 

 

När barn använder sig av olika tillträdesstrategier kan de få positiv respons eller 

negativ respons. Positiv respons betyder att de får tillträde och negativ respons är när 

de blir nekad att delta leken. 
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De finns två ytterligare tillträdesstrategier som Tellgren (2004) har utvecklat. En av de är 

iakttagande strategi, vilken handlar om att barn iakttar aktiviteten för att skaffa sig en 

överblick över ett område. Tellgren menar att barn behöver lyssna och förstå vad som sker i 

aktiviteten för använda sig av en annan tillträdesstrategi. Hon påpekar även att det är 

snarlik Encirclement och non-verbal entry, men att i den iakttagande strategin stannar 

barn upp och står still medan de tittar på vad som sker i aktiviteten.  

Den andra strategin som Tellgren skriver om är det förmildrande anspråkets 

strategin. Den handlar om att barn frågar om tillträde på ett eftergivet sätt och gör 

inte anspråk på hela interaktionsutrymmet. Till exempel ‘’Jag sitter bara här’’ eller 

‘’Får jag vara med en gång?’’, de begär inte direkt att bli delaktiga i gruppen. 
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3 Metod 

I det här kapitlet redovisas hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. 

Vi presenterar metodval, urval och diskuterar studiens tillförlitlighet. 

3.1 Metodval 

Vetenskapliga metoder brukar delas in i två huvudsakliga kategorier, kvantitativa 

forskningsmetoder och kvalitativa forskningsmetoder. I den kvantitativa forskningen 

ligger fokus på att finna generella förklaringar genom analys av stora mängder data 

(Bryman, 2018). I den kvalitativa forskningen ligger fokus på data i form av 

exempelvis kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2011).  

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod för att tolka pedagogernas 

erfarenhet och förhållningssätt av barns skyddande av lek. I intervjuerna har vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer. Detta för att vi ansåg att öppna frågor 

som leder till följdfrågor kunde ge oss mer data kring pedagogernas erfarenheter och 

förhållningssätt. Bryman (2018) skriver att i semistrukturerade intervjuer använder 

sig forskaren av en intervjuguide. Intervjuguiden ger en flexibilitet i intervjun. Bland 

annat behöver inte frågorna komma i viss ordning, utan kan anpassas till samtalet. 

Intervjuaren kan även ställa följdfrågor som anknyter till det som intervjupersonen 

säger. Det har vi gjort, och i intervjuerna använde vi oss av åtta öppna frågor som 

ställdes till intervjupersonerna. Intervjupersonen har haft stor frihet att utforma sina 

svar. 

3.2 Urval  

Vi har gjort våra intervjuer i två olika förskolor, där vi har samlat data för vårt 

examensarbete. De två förskolorna ligger i Södermanland och båda förskolorna är 

kommunala. Vi har skickat missivbrevet i förväg via mail till pedagoger som arbetar i 

de två olika förskolorna. Det var 10 pedagoger som tackade ja till att bli intervjuade. 

Intervjupersonerna bestod av sju förskollärare och tre barnskötare.  

Vi valde att intervjua både förskollärare och barnskötare, detta för att arbetslaget ofta 

består av både förskollärare och barnskötare. Intervjupersonerna har olika 

utbildningar. De har även olika yrkeserfarenhet och arbetar i både yngre respektive 

äldre barngrupper i förskolan. Vi valde de två olika yrkesrollerna eftersom de har hög 

relevans för vår studies syfte. Bryman (2018) skriver att i en kvalitativ forskning 

handlar det om målstyrda urval, som betyder att urvalet görs utifrån syftet och 

frågeställningar i forskningen. Utifrån urvalet som vi har gjort kan vi ta reda på 

pedagogers förhållningssätt till barns skyddande av lek. Detta genom att intervjua 

förskollärare och barnskötare. 
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3.3 Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes formulerade vi intervjufrågor med utgångspunkt i 

vårt syfte med studien. Vi kontaktade intervjupersonerna cirka två veckor innan 

intervjutillfället. Tid och plats bestämdes i samråd med intervjupersonerna, de fick 

även upprepad information angående hur lång tid intervjuerna skulle ta, vilket var 

30-40 minuter. 

Bryman (2018) påpekar att det är viktigt att intervjua i en lugn miljö utan buller för 

att det kan påverka kvaliteten på inspelningen. Intervjuerna gjordes genom att träffa 

respondenterna fysiskt i de två olika förskolorna. Intervjupersonerna valde plats för 

intervjun, där det inte skulle ske störande moment. Vi gav intervjupersonerna tid för 

att tänka och besvara frågorna i lugn och ro innan vi ställde följdfrågor. 

3.4 Analys och databearbetning  

Bryman (2018) skriver att det är viktigt att tänka på att ha en bra ljudinspelning när 

intervjuer görs. Han lyfter även vikten av att använda ljudinspelning eftersom 

anteckningar kan missa vissa uttryck eller ord. Vi har spelat in intervjuerna med hjälp 

av mobiltelefoner. Ljudinspelning är något vi valde eftersom det går att lyssna på det 

flera gånger. Detta underlättade transkriberingen av intervjuerna så att vi inte missar 

något som intervjupersonerna har sagt. Vi har i efterhand lyssnat på intervjuerna 

flera gånger och senare transkriberat dem. Samt att vi vid upprepade tillfällen kan se 

tillbaka och kontrollera att vi inte lägger ord eller egna tolkningar i någons mun. 

 Bryman (2018) skriver om att det finns en fördel med inspelningar av intervjuer. Det 

underlättar analys av det som intervjupersonerna har sagt under intervjun. Bryman 

påpekar även att det finns en nackdel med transkribering av inspelade intervjuer 

eftersom det är tidskrävande och skapar stor mängd data att analysera.  

Vi har transkriberat intervjuerna och använt oss av tematisk analys. Efter 

transkriberingen av intervjuerna har vi valt det som vi anser vara relevant för vårt 

studiesyfte. Vi har hittat olika kategorier utifrån den data som vi har transkriberat. 

De olika teman som hittades under dataanalysen kopplade vi till våra 

forskningsfrågor. 

De teman vi hittade var: 

Barns skyddande av lek  

• Barns behov av att skydda sina lekar 

• Positionering 

• Strategier och resurser för deltagande  
 

Att stödja barns utveckling av sociala resurser 
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• Strategier för att komma in i leken 

• Barns förmåga för att komma in i leken 

3.5 Etiska överväganden 

Vi har tagit hänsyn till de fyra olika etiska principerna som Vetenskapsrådet (2018) 

skriver om att forskare ska använda de fyra principerna som vägledning. 

Informationskravet, innebär att forskaren berättar om forskningens syfte till de 

personer som deltar i studien. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har rätt att 

själva bestämma om de vill delta i studien. Konfidentialitetskravet handlar om att 

deltagarnas personuppgifter inte ska ges till icke behöriga. ‘’Alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt 

att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2018, 

s.12)’’. Nyttjandekravet handlar om att deltagarnas insamlade uppgifter endast ska 

användas för studien. 

Vi har informerat intervjupersonerna genom missivbrevet där det stod om syftet och 

frågeställningar som används i studien. Vi har även berättat för deltagarna om 

samtyckeskravet och gett dem information om att de kan avbryta sitt deltagande i 

studien. Vetenskapsrådet (2018) skriver att deltagarna i studien när som helst kan 

avbryta sitt deltagande utan konsekvenser. I studien har vi tagit hänsyn till 

Konfidentialitetskravet vilket betyder att vi inte har använt intervjupersonernas 

riktiga namn och inte heller nämnt förskolornas namn. De insamlade data används 

endast för det här examensarbetet och när det är godkänt kommer all data att 

raderas. 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet  

I metoddelen har vi presenterat hur vi har valt intervjupersonerna och även hur vi 

har samlat in data för vår studie. I resultatdelen har vi redovisat hur 

intervjupersonerna har besvarat våra intervjufrågor.  

Patel och Davidson (2011) skriver att forskare måste vara säker på undersökningens 

validitet och reliabilitet. Bryman (2018) skriver om extern reliabilitet, intern 

reliabilitet, extern validitet och intern validitet i kvalitativa forskningsmetoder.  

Den externa reliabilitet som Bryman nämner handlar om i vilken utsträckning en 

undersökning kan upprepas. Det blir svårt att få samma resultat i undersökningen 

vid upprepning eftersom det inte går att frysa tiden i den sociala miljön där 

undersökningen har gjorts. För att upprepa undersökningen krävs det att den nya 

forskaren tar till sig samma roll som den tidigare forskaren gjort. 

Patel och Davidson (2011) hävdar att i den kvalitativa metoden kan resultatet bli 

annorlunda när undersökningen görs om och det behöver inte handla om låg 
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reliabilitet. Detta eftersom exempelvis intervjupersonen kan ha ändrat sin 

uppfattning eller fått ny kunskap vid andra tillfället.  

Intern reliabilitet är när det är flera personer som undersöker och behöver komma 

överens om hur de ska tolka data som har samlats in (Bryman, 2018). Vi har tolkat 

intervjuerna och har hittat teman utifrån forskningsfrågorna. De olika teman som vi 

hittade redovisas under titeln Analys och databearbetning.       

Bryman (2018) konstaterar att extern validitet handlar om att forskningens resultat 

kan generaliseras till andra sociala miljöer och omständigheter. I den kvalitativa 

forskningen kan extern validitet vara svår att genomföra eftersom forskningen ofta 

har begränsat urval och enskilda fallstudier. I vårt examensarbete har vi begränsat 

urvalet till 10 intervjupersoner. Dessa 10 intervjupersoner representerar inte alla 

pedagoger som arbetar i förskolor. 

Med intern validitet menas det att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

insamlade data och de teoretiska idéerna i forskningen (Bryman, 2018). I vårt 

examensarbete har vi samlat in litteratur och teorier som vi anser vara mest relevant 

för vår studie.   

Det finns en till validitet som Patel och Davidson (2011) skriver om, det kallas för 

kommunikativ validitet. Kommunikativ validitet handlar om att de personer som har 

ingått i studien kan ta del av resultaten. Det innebär att låta intervjupersonerna ta del 

av resultaten och återkomma till forskaren vad det gäller tolkningar och slutsatser det 

vill säga om tolkningar och slutsatser är rimliga.   

Detta är någonting som vi anser är viktigt för att öka validiteten av vår studie. Vi 

ansåg det som omöjligt att genomföra eftersom vi hade begränsad tid för att 

återkomma till intervjupersonerna. Vidare skriver Patel och Davidson (2011) att 

kvalitativa intervjuer kan få ökad trovärdighet om forskarna redovisar längre citat 

eller sekvenser av frågor. Forskaren behöver sträva efter att ha en balans mellan citat 

från intervjuerna och sin egen tolkning. Detta för att läsaren ska få möjlighet att själv 

bedöma studiens trovärdighet. I vår studie har vi redovisat längre citat från 

intervjuerna så att intervjupersonernas särart inte går förlorad. 
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4 Resultat 

I det här kapitlet presenterar vi de resultat som vi har kommit fram till utifrån våra 

insamlade data. De som vi har intervjuat kallar vi för förskollärare A, B, C, D, E, F och 

G och barnskötare A, B och C. I tabell 2 presenterar vi pedagogernas ålder, 

erfarenheter och vilken förskola de arbetar i.    

Tabell 2: Pedagogers ålder, erfarenheter och förskola. 

Pedagog Ålder Erfarenhet Förskola 

Förskollärare A 36 år 8 år Förskola 1 

Förskollärare B 34 år 9 år Förskola 1 

Förskollärare C 53 år 30 år Förskola 1 

Förskollärare D 26 år 2 år Förskola 1 

Förskollärare E 49 år 12 år Förskola 2 

Förskollärare F 45 år 5 år Förskola 2 

Förskollärare G 45 år 5 år Förskola 2 

Barnskötare A 23 år 4 år Förskola 1 

Barnskötare B 48 år 4 år Förskola 2 

Barnskötare C 41 år 1 år Förskola 2 

 

Förskola 1 är en etniskt homogen förskola som består av fyra avdelningar där ca 160 

barn går. Den har även ett torg, där finns det två pedagoger som skapar möten mellan 

barnen från de olika avdelningarna. I förskola 1 finns det två avdelningar för 1–3 

åringar och två avdelningar för 3–5 åringar. På avdelningarna finns det minst två 

barngrupper, detta eftersom det finns många barn i varje avdelning. Det finns minst 

en förskollärare per avdelning men alla barngrupper har inte en förskollärare. 

Förskola 2 är också en etniskt homogen förskola som består av sex avdelningar, där 

ca 130 barn går. Det finns två avdelningar för 1–3 åringar och resterande fyra 

avdelningarna är 3–5 åringar. På varje avdelning finns det tre pedagoger, där 

förekommer det oftast en förskollärare och två barnskötare. 
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4.1  Barns skyddande av lek 

Majoriteten av pedagogerna anser att barn i förskolan har svårt att skydda sina lekar. 

Förskollärare C nämner till exempel att barn har svårt att skydda sin lek för att det 

kan hända att det kommer nya barn som vill vara med i leken. Pedagogerna tycker att 

det är viktigt att barn skyddar sina lekar från intrång av andra barn eftersom det kan 

leda till att leken blir förstörd. Förskollärare E ger ett exempel att barn som har byggt 

en koja och börjar leka, låter inte andra barn komma in i leken. Detta eftersom leken 

inte blir som de hade tänkt sig när någon annan helt plötsligt kommer in i leken.  

4.1.1  Barns behov av att skydda sina lekar 

 

Pedagogerna som vi har intervjuat menar att alla barn inte alltid har rätt att komma 

in i en påbörjad lek. Några av pedagogerna lyfter fram att ibland har barn en 

fantastisk lek som är igång och då kan det vara svårt för andra barn att komma in i 

leken när den redan är påbörjad. Den kan även leda till att leken blir förstörd. Detta 

är till exempel någonting som förskollärare C berättar i intervjun:  

Jag har jobbat väldigt länge i förskolan, alla behöver inte vara med i leken. Har barnen startat 

en lek behöver inte alla vara med, nästa gång de leker kan de vara med så ingen blir utanför 

leken. Det gäller och skydda leken, givetvis är det den fria leken.  

Pedagogerna menar att det är logiskt att barn ibland ska få möjlighet att vara i fred. 

Detta eftersom barn som har påbörjat leken ska få möjlighet till att få leka färdigt 

utan att vara tvungna och börjar om från början. Det handlar om att barn har rätt till 

att säga nej till andra barn som vill komma in i en påbörjad lek. Barnskötare C 

berättar att: 

Så är det i livet sen, vi får inte alltid får vara med. Man ska också lära sig att acceptera ett nej 

och lära sig att inte sänka sig till vad som helst, att man är med på vilka villkor som helst, det 

kan man kanske också lära sig "Jag vill inte vara med i den här leken om jag ska vara 

någonting som de bestämmer”. 

Med detta menar barnskötare C att precis som vi vuxna behöver även barn lära sig att 

inte acceptera vilka villkor som helst. Om barn tackar ja till varje roll de får i leken så 

kan detta leda till att de tar på sig en roll som de egentligen inte vill ha. En orsak som 

barnskötare C anser är att barn tackar ja till vilken roll som helst för att kunna delta i 

leken. 

Några av pedagogerna lyfter upp vikten av att barn som skyddar sin lek behöver säga 

nej på ett fint sätt till de andra barnen som vill komma in i leken. Med detta menas 

det att barnen som har påbörjat en lek behöver förklara för de andra barnen varför de 

inte får vara med just nu i leken. Pedagogerna uttrycker sig att det verbala språket är 

viktigt för att inte skapa missförstånd mellan barnen.  
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Förskollärare F menar att:   

Jag menar klart att alla barn ska vara med och känna sig inkluderande men samtidigt känner 

jag nej, ibland måste man säga nej. Men, på ett fint sätt och det ska inte vara mot samma barn 

alltid. t.ex. det där med spelet om man har påbörjat det, men de andra som vill komma in 

behöver förstå alltså få en förklaring varför de inte får vara med just nu. Det är just där jag 

tycker att kommunikation är något som spelar roll. 

Resultatet visar att pedagogerna anser att det finns problematik med att ‘’alla får vara 

med i leken.’’ Pedagogerna uttrycker sig att det är självklart att barn ska få vara med i 

förskolan men beroende av sammanhang. Det handlar om att barn ska få vara med i 

samlingar och olika inkluderande aktiviteter. I den fria leken får barnen välja och har 

rätt att säga nej till de andra barn som vill komma in i den påbörjade leken. Det vill 

säga att barn har rätt till att skydda sin lek, dock har pedagogerna ett ansvar att se till 

att det inte alltid blir samma barn som utesluts i leken.  

 

Förskollärare C påpekar att när pedagogerna låter barn alltid får vara med i leken kan 

detta bidra till att skapa problem för de barn som redan har påbörjat leken. Vidare 

menar förskollärare C att pedagoger har en skyldighet att skydda barns lekar.  

Förskolläraren berättar att hen kan jämföra barns lek med ett möte, där hen menar 

att ”Vi går genom mötet och en annan vill komma in måste vi ta om allt vi talat om. 

När sedan en fjärde kommer in så får vi börja om igen”. 

 

 Att barn har rätt att skydda sina lekar är någonting förskollärare G berättar om.  

Förskollärare G menar att: 

Alla passar inte med alla, det är även så med oss vuxna, varför ska vi tvinga barn då? Man 

matchar inte med alla 20 barn i gruppen men man måste hitta en strategi för att göra det på 

ett fint sätt och inte att utesluta ett barn hela tiden. 

 

4.1.2   Positionering  

I resultatet framkommer det att pedagogerna anser att i rollekar sker det 

uteslutningar eftersom barns status spelar roll för att de ska bli inkluderade i leken. 

Positionering är någonting som nämns i intervjuerna, med detta menas det att barn 

är i behov av att positionera sig för att lättare kunna delta i leken.  

Barnskötare A talar om att barns positioner har betydelse för att oftast behöver 

barnen anpassa sig för att komma in i leken. Hen menar att: 

De som tar för sig tar de bra rollerna och använder det för bossa runt andra barn. Statusen i 

leken utgår från den status som de har i gruppen rent generellt. Vilka kläder, hur bra ens 

födelsedagsfest varit och det kommer in i leken. 

Pedagogerna uttrycker att rollekar ses som problematisk då barn behöver positionera 

sig i förhållande till leken för att komma in i den. I rollekar framkommer det oftast ett 
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eller flera barn som bestämmer vem som får vara med men även vilka roller de andra 

barn får.   

Förskollärare F påpekar att:  

Rollek, det är oftast vanligt. När det gäller rollek det är oftast nån som bestämmer i rolleken, 

som chefen, bestämmer vad alla ska göra. När kommer någon utifrån då är det nästan så att 

alla andra vänder sig till den som är "chefen" och frågar "får hon/han vara med. 

I intervjuerna uttrycker några pedagoger att ålder har betydelse eftersom barn som är 

äldre eller i samma ålder har lättare att komma in i leken. De barn som är yngre har 

oftast svårare att komma in i en lek. En av orsakerna är att barn som är yngre har 

svårare att anpassa sig efter lekens regler.  

 

Detta är någonting som styrks av förskollärare E som menar att: 

Det är jättesvårt med ålder, om de äldsta kanske har en jättebra rollek och sen kommer någon 

lite yngre som vill vara med och då blir leken också lite förstörd. Det händer att de äldstas lek 

blir inte som de har tänkt sig när en yngre kommer in och inte vet hur man leker. 

4.1.3 Strategier och resurser för deltagande 

 

Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna anser att ett förhållningssätt som 

fungerar för att främja barns deltagande i leken är att vara ‘’medlekare’’. Begreppet 

medlekare innebär att pedagogerna är närvarande i barngruppen men även i deras 

lekar. Pedagogerna menar att de försöker vara medlekare som inte styr utan är där 

och leker samt hjälper barnen att komma på rätt bana när konflikter sker. Det 

handlar även om att hjälpa barnen komma in i en påbörjad lek och hjälpa dem att 

hitta olika strategier för deltagande. Pedagogerna hjälper barnen att utveckla resurser 

för att komma in i leken. Resultatet visar att pedagogerna vill att barnen ska fråga 

verbalt om att komma in i leken. Pedagogerna brukar även lyfta upp det de anser 

barn som vill komma in i leken är bra på. Detta gör pedagogerna för att underlätta för 

barnen att bli inkluderade i leken.  

 

Förskollärare C berättar att: 

Vi jobbar med att vara medlekare och att vi är med i leken där vi behöver vara med och hjälpa 

barnen bli inkluderade. När jag är med som medlekare kan jag inkludera andra barn att 

komma in i leken. Jag kan ge tips i leken hur man kan leka, hur en lek går till.   

Vidare berättar förskollärare F och G om att de är närvarande pedagoger som är med 

i leken och stöttar barn som behöver det. De menar att blyga barn eller barn som är 

utåtagerande behöver stöttning för att komma in i leken på ett bra sätt. Att fråga 

verbalt om att få vara med anser förskollärarna är ett bra sätt för att komma in i 

leken.  
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Observationer är centralt i pedagogernas förhållningssätt för att hjälpa barnen 

komma in i leken behöver pedagogerna se vad barnen är i behov av.   

Förskollärare G menar att: 

Man måste se lite som pedagog vad kan det här barnet vara, vad är det barnet intresserat av. 

Det blir det att vi måste vara närvarande, vi måste observera. Eller göra en liten grupp för att 

se om det barnet skulle passa i en mindre grupp. 

I intervjuerna nämns det att barn brukar berätta för pedagogerna om att de inte får 

vara med i leken. Detta gör barnen för att de vill att pedagogerna ska hjälpa dem att 

komma in i leken. Pedagogerna förhåller sig till detta genom att tala om för barnen 

varför de inte får vara med i leken men även att de kan hitta på en annan lek 

tillsammans. Hen menar att ’’Då pratar jag med barnet och säger de har en sån lek 

där det inte funkar att du är med just nu, kom ska vi gå hitta på någonting annat. Det 

funkar ganska bra’’    

4.2  Att stödja barns utveckling av sociala resurser 

Pedagogerna anser att det är viktigt att stödja barns utveckling av sociala resurser. 

Det finns olika sätt som pedagogerna använder sig av för att främja barns utveckling 

av sociala resurser som till exempel att lära barnen fråga verbalt ‘’Får jag vara med i 

leken?”. Det framkommer även att lyfta upp barnens förmåga att bidra till leken. I ett 

arbetslag arbetar de med olika projekt där inkludering är en viktig del av projekten. 

Det kan handla om t.ex. hur kan man vara en bra kompis. Pedagogerna anser att på 

detta sätt bidrar det till att barn lättare kan komma in i lekar.  

Förskollärare D berättar att det är pedagogernas ansvar att hjälpa barn att komma in 

i lekar. Hen menar vidare att:  

Vi brukar hjälpa barnen koda lekkoden som det kallas att man kan visa en kompis att man vill leka 

och hur man kan visa det. Till exempel man frågar kompisen att man vill leka eller visar kompisen 

en boll, att man vill leka med bollar. 

Förskollärare B nämner att i arbetslaget arbetar de med att stödja de barn som blir 

exkluderade genom att försöka höja deras status. Det handlar även om att lyfta upp 

lek som barnet är bra på. Vidare menar förskollärare B att ”När jag leker med det 

barn som har lägst status i gruppen kommer de andra barnen bli nyfikna då kan jag 

hitta på en lek som jag vet att det barnet kommer fixa och kan vara väldigt bra på”.  

4.2.1 Strategier att komma in i leken. 

 

Pedagogerna är medvetna om olika strategier som barn använder sig av för att 

komma in i lekar. Pedagogerna har snarlika förhållningssätt i förhållande till de olika 

strategier som barn använder sig av för att komma in i lekar.   
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Pedagogerna förespråkar några strategier som barn använder sig av framför andra 

strategier. Det handlar om strategier som pedagogerna anser är bra, där barn har 

större chans att komma in i lekar.  

 

Några av pedagogerna nämner att barn som inte vågar fråga om att få komma in i 

leken oftast brukar leka bredvid de andra barnen. De barn som vill vara med i leken 

skapar samma aktivitet. Pedagogerna anser detta som en bra strategi för att komma 

in i leken men det kan hända att barn blir påkommen. Det innebär att barn inte får 

tillträde till leken. Barnskötare A berättar också om sin erfarenhet när det gäller 

denna strategi. Hen menar att “Jag har sett barn komma i leken, där barn leker häst 

och den andra kommer och låtsas vara katt och hoppas den får vara med”.  

 

Att skapa ett band mellan varandra är något som några av pedagogerna nämner i 

intervjuerna. Det innebär att barn exempelvis berättar ‘’kommer du ihåg att du var 

hemma hos mig?’’. Pedagogerna tycker att det är barnens sätt att lättare komma in i 

leken. Förskollärare B talar om att: 

Det brukar vara det du har jag har också, om de har en docka tar de en docka om de har en bil, 

tar de en bil. De gör så för de tror de kommer lättare in i leken då. 

Pedagogerna berättar även om att barn använder sig av födelsedagskalas för att 

komma in i leken. Det innebär att barn påpekar ‘’Du får inte komma på mitt kalas om 

jag inte får vara med’’. Att barn försöker locka andra barn för att komma in i leken är 

något förskollärare G har erfarenhet av. Hen ger ett exempel där barn säger “Du är så 

snäll, du får komma på mitt kalas”. 

 

En strategi som inte alltid fungerar bra är något förskollärare A lyfter upp under 

intervjun. Hen nämner att: 

Du är inte min bästa kompis eller vän om jag inte får vara med, att använda den sociala 

jargongen. De kan använda sig av du är min kompis ena dagen och en annan dag du är inte 

min kompis.  

Förskollärare A menar vidare att denna strategi är beroende av barns relationer.  Det 

innebär att ett barn kan lyckas komma in i leken i fall det barnet har en bra relation 

med de som deltar i leken. 

Barnskötare A nämner i intervjun att barn använder sig av vänskap för att komma in i 

leken. Hen talar om att barn kan säga, “du får inte vara med på min födelsedag om 

jag inte får vara med’’ eller “du är inte min vän längre’’. Även förskollärare G berättar 

att barn försöker locka andra barn för att komma in i leken genom att säga “du är så 

snäll, du får komma på mitt kalas”. Förskollärare A nämner att: 

Du är inte min bästa kompis eller vän om jag inte får vara med, att använda den sociala 

skärgången. De kan använda sig av du är min kompis ena dagen och en annan dag du är inte 

min kompis. Ibland funkar det och ibland inte. 
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En strategi som pedagogerna anser kan vara både bra och dåligt beroende på 

situation är att smyga in sig i en lek. Förskollärare B har också erfarenhet vad det 

gäller denna strategi. Hen anser att den strategin är bra att använda sig av eftersom 

barnen kommer in i leken omärkt. Vidare berättar förskollärare B att på deras 

avdelning finns det en affär där barnen kan leka och där blir det lätt att smyga in i 

leken. Att denna strategi kan fungera mindre bra är något förskollärare C har 

erfarenhet av. Hen anser att det kan vara svårt att smyga sig in lekar. Detta eftersom 

barn som deltar i leken kan märka att någon försöker smyga sig in.  

Några av pedagogerna uttrycker sig att en del barn som stör eller förstör leken har 

oftast svårigheter att komma in leken. Det innebär att barn som stör leken behöver 

pedagogernas stöd för att lyckas komma in i leken. Att “clowna” sig runt omkring 

leken för att bli inbjuden är något förskollärare B anser kan leda till att leken blir 

störd eller förstörd. Pedagogerna berättar att barn som är utåtagerande har svårt med 

att komma in i leken. Pedagogerna anser att barn som är utåtagerande kan förstöra 

leken och därför oftast blir nekad tillträde till att komma in i lekar. Ett exempel som 

förskollärare E beskriver är att det var några barn som spelade memoryspel när ett 

barn som är utåtagerande kom in och tog några kort och sprang iväg. 

Flertal av pedagogerna berättar om att det verbala språket ger barn en fördel att 

komma in i leken. Att fråga verbalt om att komma in i leken är något pedagogerna 

anser som ett bra sätt där barnen oftast lyckas med. Pedagogerna förespråkar det 

verbala språket än det icke verbala för att komma in leken. Resultatet visar att 

pedagogerna förespråkar att fråga verbalt om att komma i leken än det icke verbala 

sättet. Ett exempel där barn använder sig av att fråga verbalt är som Barnskötare B 

påpekar: “Vanligast är att barnet frågar ’får jag vara med’, att man använder sig av 

den strategin att gå fram och fråga. Barn är ganska duktiga på att förklara sig för att 

komma in i leken, tycker jag”. 

 

I intervjuerna visar det sig att de flesta av pedagogerna har erfarenhet av att barn ger 

material för att komma in i leken. Fåtal av pedagogerna anser att detta är 

problematiskt eftersom barnen gömmer material på olika sätt. Detta för att lättare 

kunna komma in i leken eftersom barnen anser att de material som de har gömt är 

populära bland barnen. Förskollärare B menar att: ‘’Man behöver vissa material för 

att komma in i leken, de gömmer de kluriga ställen. Där de vet direkt när de kommer 

till förskolan tar de materialen får de komma in i leken’’.  

Detta är något som även förskollärare F har erfarenhet av men hen anser inte det som 

problematiskt. Förskollärare F menar att “Om man har fått ett nej så kan man 

komma med en rolig ide eller hämta en rolig sak för att komma in i leken. Om jag 

kommer med det här så kanske jag får vara med”. Förskollärare F menar att på detta 

sätt blir barn inkluderade i leken.  



 20 

4.2.2 Barns förmåga för att komma in i leken  

I våra intervjuer förkommer det att pedagogerna anser att lekkompetens och social 

färdighet ger fördel för att komma in i lekar. Det handlar om att anpassa sig för att 

komma in i leken. Barn kan ta till sig olika roller för att passa in i den leken som de 

vill vara med. Pedagogerna menar att lekkompetens innebär att barnen känner till de 

olika lekar. Social färdighet handlar om vilka relationer barn har i barngruppen och 

hur barn använder sig av sin sociala förmåga. Det som är återkommande i 

intervjuerna är barns förmåga att komma in i lekar. Det handlar om att hänvisa till 

vilken relation de har till de barnen som är med i leken, erbjuda material och verbalt 

fråga för att komma in i leken. Det är något som flera av pedagogerna anser som sitt 

ansvar, att hjälpa barn att skapa relationer i förskolan och även hjälpa dem utveckla 

strategier för att komma in i leken.  

Förskollärare menar att barns kännedom om leken är viktigt för att komma in på ett 

smidigt sätt. Förskollärare A ger exempel: 

Du kan inte vara med här vi leker mamma barn, och det barnet kan snabbt anpassa sig att 

det   kan vara katt eller syskon eller kusin, farfar. Barnet känner till leken och hur den 

fungerar och kan på ett smidigt sätt komma in i leken. 
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5  Analys och diskussion 

I studien visar det sig att pedagogerna har erfarenhet av barns skyddande av lek men 

även olika tillträdesstrategier som barn använder för att komma in i leken. I det här 

kapitlet analyseras och diskuteras undersökningens resultat. Vi kommer även att föra 

en diskussion med utgångspunkt i de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Vi kommer även ta upp slutsatser av studien, metoddiskussion, pedagogisk 

relevans och fortsatta studier.  

5.1  Barns skyddande av lek ur pedagogernas perspektiv 

Majoriteten av pedagogerna anser att många barn har svårigheter till att skydda sin 

pågående lek på grund av att andra barn kan komma in i leken och förstöra den. De 

anser att det är viktigt att barn skyddar sin pågående lek. Detta för att skydda leken 

från avbrott och att börja om igen. Pedagogerna talar även om att det finns många 

tillfällen till att leken blir förstörd i förskolan. I intervjuerna framkommer det att 

pedagogernas tankar och förhållningssätt är likartade om att barn inte alltid kan 

komma in i en påbörjad lek. Vidare nämner de att barn ska få möjlighet till att få vara 

ifred och skydda sin lek samt inte behöva acceptera andra barn i leken.  Barn som 

skyddar sin lek behöver kommunicera på ett tydligt sätt med andra barn som 

försöker komma in i leken för att inte skapa missförstånd. Corsaro (2003) menar att 

leken kan bli avbruten när som helst i förskolan. Barnen försvarar sin lek genom att 

inte ge tillträde till den.  Corsaro menar att barns skydd av interaktionsutrymme kan 

ses som själviskt ur vuxnas perspektiv. Vi tolkar detta som att pedagogerna förstår att 

barn inte är själviska när de skyddar sin lek från avbrott. Detta kan tydas på att 

pedagogerna har erfarenhet av att leken kan bli förstörd.  

Pedagogerna arbetar inkluderande i förskolan men detta beror också på 

sammanhang. Det innebär att alla barn får vara med i de planerade aktiviteter men i 

den fria leken har barn rätt att säga nej till de andra barn som vill komma in i leken. 

Skånfors (2010) förklarar att barn skyddar sitt interaktionsutrymme genom att 

distansera sig individuellt eller med självvalda kamrater från relationer med andra 

barn. Det kan vara så att barn vill ha egen tid eller leka bara med självvalda kamrater. 

Resultatet pekar på att pedagogerna är medvetna om att det är deras ansvar att se till 

att det inte alltid blir samma barn som utesluts i lekar. I läroplanen för förskolan står 

det att “Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och 

som någon i arbetslaget introducerar” (Skolverket, 2018, s.8). 

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna anser att social positionering har 

stor betydelse i barns lekar och att det är mest synligt i rollekar. De menar att 

uteslutningar i rollekar sker eftersom barns status har stor roll i att få komma in i 

leken. Detta för att statusen i leken utgår från barnets status i barngruppen därför 

anser pedagogerna att positionering är problematisk i förskolan.  
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Skånfors (2010) skriver dock att barn kan använda sig av särskild kompetens för att 

få tillträde i leken. När barn använder sig av särskild kompetens kan barn få högre 

position i leken i relation till status. Det indikerar på att barn kan få högre position i 

leken när de bidrar till den, genom att använda sig av särskild kompetens. En 

tolkning av det är att barn får högre status när de får högre position i leken. 

5.2  Att främja barns inkludering i leken 

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna stödjer barns utveckling av sociala 

resurser genom bland annat att uppmuntra barn att fråga verbalt om tillträde till 

lekar. Det visar även att pedagogerna lyfter upp det som barnen är bra på och det 

bidrar till dessa barns utveckling av särskild kompetens. Det lyfts även fram att 

arbeta projektinriktad ses som ett sätt att främja barns inkludering i leken. En 

tolkning av intervjuerna är att arbeta projektinriktad kan bidra till utveckling av 

barns sociala resurser som exempelvis särskild kompetens och etablerade relationer. 

Skånfors (2010) hävdar att svårighetsgraden för barn att komma in i andra barns 

lekar är beroende av barnets sociala resurser som innebär särskild kompetens, ålder 

och etablerade relationer.  

I intervjuerna visar det sig att pedagogerna har snarlika förhållningssätt i förhållande 

till de olika strategier som barn använder sig av för att delta i lekar.   

Det framkommer att det finns strategier som pedagogerna förespråkar över andra 

strategier. I intervjuerna förekommer sju tillträdesstrategier som pedagogerna ger 

exempel på och dessa strategier tolkar vi som Corsaros (1979) tillträdesstrategier 

producing variant of ongoing behaviour, non-verbal entry, disruptive entry, 

request for access, offering of object, reference to affiliation, reference to individual 

characteristics. Resultatet visar att de flesta strategierna som pedagogerna har 

erfarenhet av är verbala, där endast non-verbal entry är icke verbal medan disruptive 

entry kan vara både verbal och icke verbal.  

Pedagogerna förespråkar vissa tillträdesstrategier som vi tolkar som producing 

variant of ongoing behaviour, reference to individual characteristics,  reference to 

affiliation, non-verbal entry, request for access, offering of object för att de anser att 

det kan bidra till att främja barns inkludering i leken. Bland de olika 

tillträdesstrategier som nämns finns det några strategier som pedagogerna anser kan 

bidra till negativ respons, producing variant of ongoing behaviour, non-verbal 

entry, referens to affiliation när det används i fel sammanhang. Exempelvis 

reference to affiliation, att hänvisa till vänskap ifall barnet använder denna strategi 

till barn som hen inte har relation till kan det bidra till negativ respons. I 

intervjuerna visar det sig att pedagogerna anser att disruptive entry är en dålig 

strategi för att komma in i leken. Pedagogerna uttrycker att de barn som använder sig 

av denna strategi är i behov av att utveckla sin sociala förmåga. Detta eftersom det 

visar sig att dessa barn oftast är utåtagerande.  I intervjuerna konstaterar de flesta 

pedagogerna att det är viktigt att lära barnen att fråga verbalt ‘’Får jag vara med?’’. 

Detta är något som Corsaro (1979) strategi Request for access handlar om, att verbalt 
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fråga om att få vara med i leken. En tolkning av detta resultat är att pedagogerna 

anser att denna strategi ger en positiv respons för att få delta i leken.  

Pedagogerna anser att social färdighet och lekkompetens är viktigt för barns 

inkludering i leken. Social färdighet handlar om vilka relationer barn har i 

barngruppen och lekkompetens handlar om kännedom av lekar men även barns 

anpassning till den. Det är något som ett flertal av pedagogerna anser som sitt ansvar 

att hjälpa barnen utveckla relationer i förskolan och strategier för att komma in i 

leken. En tolkning av pedagogernas förhållningssätt och beskrivningar är att de är 

medvetna om betydelsen av sociala resurser som exempelvis etablerade relationer 

och särskild kompetens. Det återkommer även två av Corsaro (1979) 

tillträdesstrategier request for access och offering of object som kan tolkas som att 

dessa två tillträdesstrategier blir förespråkad av pedagogerna. Pedagogerna hjälper 

barn att utveckla olika resurser för att komma in i leken, en av dem är request for 

access. En tolkning av resultatet är att pedagogerna värdesätter det verbala språket 

eftersom de anser att det underlättar kommunikationen. En resurs som lyfts fram i 

resultatet är särskild kompetens. Det är något som pedagogerna nämner som ‘’Det 

som barnet är bra på’’ i resultatet. Det innebär att det är viktigt för barn att visa vad 

de kan och hur de kan bidra till leken.  

En tolkning av resultatet är att majoriteten av pedagogernas förhållningssätt är att 

vara medlekare vilket betyder att de är närvarande pedagoger. På detta sätt främjar 

de barns inkludering i leken. Det innebär att de är observanta i barngruppen för att 

hjälpa barnen att komma in i leken men även förebygga konflikter som kan uppstå. 

Kommunikation mellan pedagog och barn är centralt i det här förhållningssättet.  

Pedagogernas förhållningssätt stämmer överens med läroplanen för förskolan, där 

det står att:  

När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller 

genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och 

miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja 

kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter (Skolverket, 2018, s. 

8) 

5.3 Resultatdiskussion 

Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns 

skyddande av sina lekar och barns strategier till att få tillträde till lekar. Resultatet 

visar att pedagogerna anser att barn har rätt att skydda sina lekar i förskolan. Det 

visar sig även att pedagogernas tankar och förhållningssätt är snarlika vilket i detta 

fall innebär att pedagogerna anser att barn har rätt till att ge negativ respons till 

andra barn som försöker komma in i leken. Även om pedagogerna anser att barn har 

rätt till att skydda sin lek från intrång, tycker de inte att det alltid ska vara samma 

barn som utesluts. Var går gränsen för att ha rätt till att skydda sin lek men samtidigt 

inte utesluta ett specifikt barn? Pedagogerna kan ha en stor roll i att skapa en hållbar 

kamratkultur vilket betyder att de kan hjälpa barnen utveckla den sociala förmågan. 
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Pedagogerna kan bidra till att utveckla barns sociala förmågor genom att exempelvis 

hjälpa barnen utveckla solidaritet och kunna dela med sig för att bidra till hållbara 

relationer. Yanık och Yaşar (2018) skriver om att ha solidaritet och kunna dela med 

sig samt ha förtroende för varandra är viktigt för att skapa relationer. De menar att 

kamratkulturer fungerar som ett verktyg för utveckling av barns socialisering. I 

Läroplanen för förskolan står det att “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får 

goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i 

gruppen” (Skolverket, 2018, s.15). Detta kan se som ett sätt att pedagoger 

(förskollärare) behöver se till att barn utvecklar sina sociala resurser som exempelvis 

hjälpa barnen etablera relationer. Det är precis som Skånfors (2010) skriver om att 

etablerade relationer bidrar till att barn kan lättare komma in i lekar.  

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna ser social positionering som 

problematisk. Pedagogerna menar att barn behöver positionera sig i förhållande till 

leken för att komma in i den.  De anser att det är problematisk eftersom ålder och 

status spelar stor roll i det. Detta är som Skånfors (2010) skriver att ålder som social 

resurs kan bidra till att det blir lättare för barn att komma in i lekar. Pedagogerna kan 

hjälpa barnen som tidigare nämnts att utveckla andra sociala resurser som 

exempelvis etablerade relationer och särskild kompetens. Ett exempel kan vara att 

pedagogerna lyfter upp det som barnet är bra på vilket kan kopplas till Skånfors 

(2010). Detta är även någonting som pedagogerna förhåller sig till för att hjälpa 

barnen delta i lekar genom att utveckla sociala resurser. Att arbeta projektinriktad är 

även någonting som ses som positivt då barn blir inkluderade i lekar. Lekar som är 

kopplad till projektet är oftast planerade aktiviteter och då blir det lättare för 

pedagogerna att inkludera alla barn. Det kan ses som att arbeta projektinriktad visar 

på en medvetenhet om läroplanen för förskolan, då pedagogernas arbete präglas av 

inkludering. I läroplanen för förskolan står det att ‘’Alla barn ska få uppleva den 

tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att 

vara en tillgång i gruppen (Skolverket, 2018, s.11). Det kan bli problematiskt i den fria 

leken där pedagogerna anser att barn har rätt att säga nej till andra barn som 

försöker komma in i leken. Det är viktigt att pedagogernas förhållningssätt stämmer 

överens med varandra i arbetslaget då barnen inte blir förvirrade för vad som gäller i 

den fria leken. Det handlar om att pedagoger i ett arbetslag kan ha olika 

förhållningssätt där till exempel en anser att barn har rätt till att skydda sin lek och 

däremot en annan pedagog kan tycka tvärtom.  

I intervjuerna visar det sig att finns flera tillträdesstrategier som pedagogerna anser 

bidrar till barns inkludering i lekar. En av tillträdesstrategierna som var mest 

förekommande var ‘’att fråga verbalt för att komma in i leken’’. Det finns en viss 

problematik med den här tillträdesstrategin, vad det gäller barn som inte har eller 

ännu inte utvecklat det verbala språket. Det handlar om yngre barn men även barn 

med funktionsnedsättning. I Läroplanen för förskolan står det att “För döva barn, 

barn med hörselnedsättning och barn som av andra skäl har behov av teckenspråk 

ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket” (Skolverket, 2018, s.9). 

Det kan vara relevant för pedagogerna att tillämpa ett annat förhållningssätt som 
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exempelvis att använda teckenspråk i förskolan. Det är även viktigt att hjälpa barn 

som inte har det verbala språket att använda sig av icke verbala tillträdesstrategier.  

Utifrån intervjuerna framkommer det att pedagogerna har tillämpat ett 

förhållningssätt för att främja social färdighet och lekkompetens för barns 

inkludering i leken alltså att vara en medlekare. Pedagogerna ser det som sitt ansvar 

att underlätta för barn att få vara med i andra barns lekar. Pedagogerna behöver vara 

närvarande och stötta barnen genom att kommunicera med dem. Det innebär att 

sociala resurser och att kunna använda sig av lyckade tillträdesstrategier är viktigt 

för att få tillträde i lekar. Det finns några tillträdesstrategier som pedagogerna anser 

att barn kan lyckas med och dessa har vi tolkat som producing variant of ongoing 

behaviour, reference to individual characteristics, reference to affiliation, non-

verbal entry, request for access, offering of object. Skånfors (2010) menar att 

avsaknad av sociala resurser leder till uteslutningar i lekar. Resultatet visar dock att 

pedagogerna är medvetna om detta och genom att vara närvarande pedagoger 

främjar de barns sociala utveckling. Detta är något som står i Läroplanen för 

förskolan (2018) att det är förskollärarens ansvar att stimulera och utmana barnen i 

deras sociala utveckling. Att pedagogerna anser att det är deras ansvar att hjälpa 

barnen komma in i leken betyder inte att alla barn alltid ska få vara med i leken.   

5.4 Metoddiskussion 

I studien har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in 

information. Vi har spelat in intervjuerna och när det endast är inspelning utgör 

material för analys saknas det delar i samtalet som utgörs av gester, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och känslor. 

Vi valde att fortsätta med samma inriktning som vår pilotstudie som handlade om 

undersökning av hur barn skyddar sin lek från intrång utifrån barnperspektiv. Vi 

observerade en barngrupp i förskolan. I den här studien valde vi att undersöka 

pedagogernas erfarenhet och förhållningssätt av barns skyddande av lek. 

Intervjuerna gjordes på två olika förskolor. Resultatet kunde kanske se annorlunda 

om intervjuerna gjordes på fler förskolor. 

I intervjuerna som gjordes kan det vara möjligt att pedagogerna har svarat på 

frågorna som de anser är rätt för studien. Det är en av anledningarna till varför vi inte 

nämnde Corsaros tillträdesstrategier för dem. Det är eftersom vi inte ville att det 

skulle påverka deras svar och studiens kvalité.    

När kvalitativa intervjuer görs så är pedagogernas svar unika. Med detta menar vi att 

deras svar beror på deras erfarenhet, vilken avdelning de arbetar på och tidpunkt där 

intervjun skett. Vi har reflekterat över detta och anser att det kan vara svårt att få 

samma svar igen från andra pedagoger ifall vi gör om studien. 
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5.5 Pedagogisk relevans 

Denna studie behandlar området kamratkulturer i förskolan. Vi har undersökt 

pedagogernas förhållningssätt till barns skyddande av lekar och barns strategier till 

att få tillträde i leken. Utifrån pedagogernas förhållningssätt har barn rätt till att 

skydda sina lekar från intrång av andra barn. Det är viktigt dock att ett specifikt barn 

inte blir utesluten hela tiden av de andra barnen. Det innebär att pedagoger måste 

arbeta och tillämpa ett förhållningssätt som främjar barns sociala resurser och 

tillträdesstrategier för att komma in i lekar. Det handlar om att vara närvarande 

pedagog vilket även nämns i Läroplanen för förskolan (2018) där det står att 

pedagoger kan stödja kommunikationen mellan barnen genom en aktiv närvaro.  

Denna studie bidrar till att få kunskap om barns skyddande av lekar och vilka 

strategier barn använder för att komma in i dem. Det kan uppstå ett dilemma bland 

pedagoger som bland annat handlar om ‘’har alla barn rätt att få vara med i pågående 

lekar’’ och vart går gränsen för uteslutning av ett specifikt barn. En förväntan vi har 

med denna studie är att det ska skapa en diskussion mellan verksamma pedagoger i 

förskolan om barns rätt till skyddande av lekar och inkludering allmänt. 

5.6 Fortsatta studier 

I fortsatta studier anser vi det intressant att observera barngrupper för att ta reda på 

hur genus kan påverka skyddande av lek. I en av intervjuerna nämnde en pedagog att 

genus spelar roll vad det gäller barns skyddande av lek. Det skulle vara intressant att 

observera i flera olika förskolor. Detta för att det kan skilja sig åt beroende på 

förskola. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Hezha Barzinc och Andrijana Stevanovic och är studenter på 

förskollärarutbildning vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Vi är inne på vår sista 

termin och har påbörjat vårt examensarbete. Vårt valda tema är barns skyddande av 

leken från intrång, men också barns strategier för att få tillträde till leken. 

Syftet i denna studie är att undersöka pedagogers erfarenheter av, och 

förhållningssätt till, barns skyddande av sina lekar, samt barns strategier för få 

tillträdde till lek. Då vi är intresserade av pedagogers erfarenheter skulle vi vilja 

intervjua dig för vår undersökning. Intervjun spelas in och tar cirka 30 minuter. 

Därefter överför vi inspelningen till digital text för att underlätta analys av 

materialet. 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Ditt deltagande i undersökningen är helt 

frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Allt material behandlas 

konfidentiellt vilket betyder att vi inte kommer nämna ert namn och inte heller 

förskolans namn. 

Endast vi och undervisande lärare kommer ha tillgång till materialet under 

undersökningen. När det självständiga arbetet är klart och godkänt raderas det 

insamlande materialet. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 

uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Andrijana Stevanovic, e-post: ………… tfn: ………… 

Hezha Barzinc, e-post: ………… tfn: ………… 

Handledare: Max Jakobsson, e-post: ………… tfn: ………… 

Vi vill tacka er på förhand för er hjälp! 

Med vänliga hälsningar 

 


