
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 

 

 

 

Huvudområde: Pedagogik 

Major Subject: Education 

 

 

Här leker vi! 
En studie om barns strategier för tillträde och skyddande av lekvärldar 

 

Marita Åström



  

 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för Utbildningsvetenskap (UTV) 

Examinator: Anneli Hansson, anneli.hansson@miun.se 

Handledare: Catarina Arvidsson, catarina.arvidsson@miun.se 

Författare: Marita Åström, maas1205@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Förskollärare, 210 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Termin, år: VT, 2016 



  

 

ii 
 

Abstrakt 
Syftet med studien har varit att öka kunskapen om barns delade lekvärldar i 

förskolan genom att synliggöra vilka strategier barn använder för att få 

tillträde till andras lekvärldar och hur de skyddar sin lekvärld. Studien är en 

kvalitativ studie, inspirerad av etnografiska studier, som baserades på och har 

genomförts med hjälp av videoobservationer, fältanteckningar och barn-

intervjuer som utfördes på en förskoleavdelning i Norrlands inland. Delar av 

det insamlade materialet har analyserats och kategoriserats utifrån Corsaros 

femton tillträdesstrategier. Medan de delar av det insamlade materialet som 

handlade om skyddande av lekvärldar växte fram som mönster och kategorier 

utifrån vad som framträdde i observationerna. I resultatet framgår vilka 

strategier för barns tillträde som är mest framträdande på avdelningen, hur de 

används samt barnens egna berättelser om deras och andras tillträdesförsök. 

Det framgår även vilka strategier om skyddande av lekvärldar som framträder 

på avdelningen samt barnens berättelser hur de skyddar sina lekvärldar mot 

andra. 

 
 

Nyckelord: gemenskap, inneslutningar, kamratkultur, lekvärldar, 

skyddandestrategier, tillhörighet, tillträdesstrategier, uteslutningar.  
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 Inledning  

Lek är till sitt ursprung social. Grunderna för all slags lek, även regellek, lärs på 

skötbordet. Under de två första åren lär sig barn i samspelet med vuxna de 

viktigaste principerna för hur en rolig lek skall gå till. De lär den grundläggande 

ömsesidigheten, turtagandet, att förstå när det är lek och när leken är slut, att leken 

har regler och att man kan leka även dem, de lär sig förstå medlekarens gränser och 

att överskrider man dem, är leken slut. (Knutsdotter Olofsson 1987 s.40) 

Detta citat leder in på anledningen till varför jag skriver om gemenskap och 

tillhörighet i barns lekvärldar i detta examensarbete. Det började gro lite innan 

och under lekkursen, då jag innan den kursen hade ångest både inför kursen 

och varje gång jag skulle träda in i barns lekvärldar, eftersom jag hade haft 

väldigt svårt för detta. De få gånger jag försökte, stannade leken oftast upp 

eller dog av helt. Men samtidigt har jag ända sedan den dagen under första 

kursen på utbildningen då jag läste boken De små mästarna av Birgitta 

Knutsdotter Olofsson haft en vilja att ändra på det. För jag ville kunna bidra 

med lekens gemenskap och tillhörigheten som den ger både barn och vuxna. 

Men det kändes svårt då jag inte hade sett eller förstått de lekspråk och 

leksignaler som pedagoger enligt Knutsdotter Olofsson (1996) skulle lära ut 

genom sin närvaro i leken. Har funderat många gånger på vad hon menade 

och varför jag inte förstod eller såg det hon beskriver då andra verkade göra 

det. Men under sommaren då jag hade ett uppehåll i studierna kom jag på mig 

själv när jag kommunicerade och lekte med min son på skötbordet, att det är ju 

här som allt börjar, vi tränade ju leksignaler. Jag ändrade rösten, blicken och 

ansiktsuttrycket och fick tillbaka leende, ljud och glittrande ögon, att jag inte 

tänkt på det tidigare, självklart visste jag vad leksignaler var. Denna insikt fick 

mig att se fram emot lekkursen då jag ville se och lära mig mer. Kursens 

fältstudier gav fler ”ahaupplevelser” och intresset för lekensvärld samt den 

gemenskap leken kunde ge, växte fram allt mer. Det handlar om att läsa av, 

tolka och lyssna på barn samt det barn signalerar, för att få möjlighet att ta del 

av barns gemenskaper och få tillhörighet till de delade lekvärldarna. 

För barn är det viktigt att ha tillhörighet till olika gemenskaper i barngruppen, 

så som tjejgänget, killgänget, femåringarna, ha en bästis och så vidare. Barn 

strävar hela tiden efter att vara en attraktiv lekkamrat, som har någon att dela 

upplevelser, erfarenheter och lekvärldar med. Det innebär att barn måste lägga 

ner både tid och engagemang i att skapa och upprätthålla dessa gemenskaper 

samt hålla sin position. (Öhman 2007).  

Löfdahl (2014) beskriver hur barn som vistas i förskolans gemenskaper under 

en lång tid utvecklar sina egna gemensamma kamratkulturer. Enligt 
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författaren är William Corsaros begrepp kamratkultur1 mycket använt inom 

barnforskningen, för att förstå och berätta om barns perspektiv och hur de ser 

på den kultur de vistas i, men även för att beskriva hur barn hanterar viktiga 

frågor som rör dem och deras utveckling. Löfdahl (2014) nämner vidare att 

barn inom samma kamratkultur leker ofta liknande lekar, har samma regler, 

värderingar, sätt att utrycka sig, men det varierar med tiden och genom att 

barn kan ingå i flera olika kamratkulturer samtidigt. I barnens relationsarbete 

ingår såväl uteslutande som inneslutande handlingar enligt Wrethander 

Bliding (2004) och detta blir en del av det vardagliga arbetet med att skapa och 

upprätthålla de kamratkulturer som finns i förskolan. 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) handlar barns lek mycket om vem som 

leker med vem, vem som får vara med och vem som inte får vara med. 

Låtsaslek är besvärlig och kräver mer social förmåga, samarbete och 

förhandlingar än att måla, rita, bygga eller pyssla, som man kan utföra själv.  

Knutsdotter Olofsson menar vidare att lek handlar mycket om att kunna läsa 

av andras perspektiv och ta hänsyn till andra. Barn lägger ner mycket kraft på 

att få leken att fungera så när de får igång en rolig och fungerande lek skyddar 

barn ofta den genom att utesluta andra barn. Dessa barn som blir uteslutna 

försöker med hjälp av en mängd olika strategier att ta sig in i den delade 

lekvärlden som de andra barnen skyddar. Corsaro (1979) har i en av sina 

studier funnit femton olika tillträdesstrategier2 som barn använder för att få 

dela lekvärld med andra. 

Med bakgrund i den kunskap som kommer att redogörs för i studien och de 

olika synsätt som beskrivits är avsikten att bidra med kunskap till de som är en 

del av barns vardag på förskolan. Eftersom jag i uppsatsen kommer att 

studerar hur barns strategier för samspel i vardagliga relationer och i deras 

lekvärldar samt hur tillhörigheten ser ut? Och även hur dessa strategier kan 

uppfattas på olika sätt, beroende på vems perspektiv man tar? Är barnet/den 

vuxna i eller utanför lekvärlden, det vill säga hur uppfattar de det som sker? 

Hur tar barn sig in eller hur skyddas lekvärlden?  

                                                 
1 Defineras av Corsaro (2005), Corsaro och Eder (1990).  Jag har valt att översätta 

Corsaro och Eder (1990) definiering i min bakgrund s.4 
2 Se Bilaga 4, Britt Tellgrens(2004) översättning och förklaring av Corsaros femton 

tillträdesstrategier 
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 Bakgrund 
Detta kapitel inleds med något om vad tidigare forskning säger om gemenskap 

i delade lekvärldar och kamratkulturer samt inneslutning och uteslutning. 

Vilka strategier barn använder för tillträde, tillbakadragande och skyddande 

av delade lekvärldar och utrymmen samt när barn väljer att involvera 

pedagoger. 

 

 

Gemenskap och tillhörighet 

I en studie som Jonsdottir (2007) genomförde så beskrivs att större delen av 

barnen känner tillhörighet och samhörighet i förskolans sociala gemenskap. 

Enligt Öhman (2007) uttrycker barn behov av tillhörighet och gemenskap i sin 

vardag, det är viktig för dem att vara tillsammans med andra och vara en 

lekbar kamrat. Även Ivarsson (2003) beskriver att barn är sociala och strävar 

efter att varje dag få möjlighet att ingå och skapa gemenskaper med kamrater. 

Ivarsson menar även att gemenskap är vidare än vänskap, då barn (och vuxna) 

kan ingå i gemenskap med andra även fast de inte är vänner. Författaren 

nämner några exempel, som åskådare på en fotbolls match eller att barn på 

samma avdelning kan känna gemenskap, det vill säga de har något 

gemensamt. 

 

 

Barns delade lekvärldar  

För barn är det viktigt att få skapa och dela lekvärldar med andra, det är 

viktigt att vara tillsammans (Johansson 1999, 2007).  Johansson menar vidare 

att i de delade lekvärldarna känner barnen gemenskap och tillhörighet, något 

barn håller högt. Barns lekvärldar blir därför något som de har tillsammans, 

lekvärldarna tillhör de barn som skapat dem och är värd att försvara. Tellgren 

(2004) och Corsaro (2005) använder begreppet interaktionsutrymme 

(interactive space), för de utrymmen/situationer där lek men även andra 

aktiviteter som barn delar och bygger upp tillsammans, skapar gemenskap och 

tillhörighet i.3 Enligt Tellgren (2004) måste barnen i förskolan lägga ner mycket 

tid varje dag för att upprätthålla dessa interaktionsutrymmen/delade 

lekvärldar då de inte har fasta lekkamrater i lika hög grad som äldre barn. 

Barnen måste först skapa kontakt med varandra och sedan skapa en 

gemensam lekvärld.  

 

                                                 
3 Jag kan se likheter i det begrepp Johansson (1999) definierar som lekvärldar och det 

Tellgren (2004) och Corsaro (2005) definierar som interaktionsutrymme. Själv kommer 

jag i denna studie mest använda begreppet lekvärldar, då det är barns gemenskap och 

tillhörighet i leken som är mest intressant i denna studie. 
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Kamratkultur 

Corsaro (2005) menar att barn skapar kamratkulturer tillsammans med andra 

jämnåriga, genom att ständigt nyskapa, omskapa och återskapa de olika 

kulturer de tar del av. Barns kamratkultur definieras enligt Corsaro och Eder 

(1990) som:  

 
en stabil uppsättning av aktiviteter eller rutiner, artefakter, värderingar och 

intressen som barnen producerar och delar i samspel med kamrater. (s. 197, min 

översättning)4  

 

Barns kamratkultur och vuxnas kultur är inte isolerade från varandra utan 

båda är exempelvis en del av vår gemensamma kultur som har sina 

värderingar, intressen och traditioner (Löfdahl 2002, Corsaro 2005). Löfdahl 

och Corsaro menar även att barn ofta tar inspiration från upplevelser, 

aktiviteter, normer och regler i vuxenvärlden och anpassar eller/och förnyar 

dem till sin egen, som blir specifika för just den kamratkulturen. Öhman (2009) 

betonar att en kamratkultur är unik och utmärkande för en specifik grupp 

barn. Det är inte så att alla barn ingår i samma kamratkultur, utan alla 

kamratkulturer har sina egna regler, normer, specifika drag och unika 

konstellationer som gör just de speciella även om det finns likheter mellan 

dem. Barn i förskolan ingår ofta i flera olika kamratkulturer (Löfdahl 2002).  

 

Wrethander Bliding (2004) menar att vuxna ofta har svårt att förstå det som 

sker i barns kamratkulturer, då de står utanför. Författaren menar att om 

vuxna ska kunna förstå sig på och påverka relationsarbetet och det som sker i 

kamratkulturerna, måste de sätta sig in i detta arbete från flera perspektiv. 

 

 

Inneslutning och uteslutning  

Ur ett barns perspektiv kan enligt Wrethander Bliding (2004) inneslutning och 

uteslutning vara nödvändiga konsekvenser av barns dagliga relationsarbete. 

När barn skapar sina gemensamma lekvärldar genom inneslutande 

handlingar, blir en del barn uteslutna. Barn ser detta som naturligt då 

gemensamma lekvärldar skyddas från inträde, eftersom de är medveten om 

lekvärldens skörhet.  Både Corsaros (2005) och Wrethander Blidings (2004) 

studier visar att i pågående relationsarbeten för att skapa gemenskap och 

relationer, blir nästan alltid uteslutande handlingar en del. Oftast är alltså inte 

uteslutningar något isolerad handling för att skapa utanförskap mot något 

speciellt barn utan en konsekvens av ett inneslutande arbete för att skapa 

relationer, samhörighet och gemenskap. 

 

                                                 
4 Citatet på engelska: “a stable set of activities or routines, artifacts, values, and 

concerns that children produce and share in interaction with peers.”  
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Även Öhman (2009) beskriver att uteslutningar ofta är den del av barns 

relationsarbete, då de skyddar sina gemensamma lekvärldar och relationer. 

Men författaren menar också att uteslutningar är komplexa och en del 

uteslutningar är kränkningar. Även Wrethander Bliding (2004) nämner att det 

finns två typer av uteslutningar. En form av uteslutningar som är temporär 

och en del av barnens relationsarbete men också en form av mer kontinuerliga 

och systematiska uteslutningar av vissa barn. 

 

I en studie som Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) utfört framgår att 

uteslutningar oftare sker under den fria leken när det är fler barn än när det är 

lungnare och färre barn på förskolan. Øksnes (2011) hävdar att den fria leken 

kan bidra till social exkludering, det vill säga social uteslutning, då leken 

innehåller mycket makt, status och hierarkier. Øksnes nämner även att barn 

betonar vikten av att leka med bästisar och att detta medför att andra barn 

utesluts ur leken, för att de barnen inte ses som lika mycket värda, dessa 

uteslutningar sker i en del fall på hemska sätt.  

 

  

Strategier för tillträde, tillbakadragande och skyddande  

Barn som har en etablerad lekvärld med andra skyddar ofta denna från icke 

deltagare (Tellgren 2004). Tellgren beskriver vidare för att dessa icke 

deltagande barn ska få tillträde till lekvärldarna måste de vara ihärdiga och stå 

på sig. Både Corsaro (1979) och Tellgren (2004) menar att barn därför utvecklar 

en rad olika komplexa strategier för att få möjlighet att få tillträde till andras 

lekvärldar. De fem vanligaste och mest framträdande strategierna som Corsaro 

upptäckte i sin studie5, vilka även var framträdande i Tellgrens studie, 

utgjorde åttio procent av tillträdesförsöken. Dessa var icke verbal entré, att 

producera varianter av pågående aktivitet6, avbrytande störande entré, 

omringande entré och att verbalt göra anspråk på området eller något föremål. 

Icke verbal entré innebär att ett barn tar sig in i lekområdet utan att säga något.  

Att producera varianter av pågående aktivitet innebär att ett barn tar sig in i 

lekområdet och gör en liknande handling/aktivitet som det som pågår. 

Avbrytande, störande entré innebär att ett barn tar sig in i lekområdet och helt 

enkelt avbryter eller stör det som pågår. Omringande entré innebär att ett barn 

utan att säga något cirkulerar runt lekområdet. Att verbalt göra anspråk på 

området eller något föremål innebär att ett barn tar sig in i lekområdet och 

genom att säga något gör anspråk på lekområdet eller saker i det. Enligt 

Tellgren (2004) måste oftast barn använda sig av flera olika strategier varje 

gång de försöker få tillträde till andras lekvärldar. 

 

                                                 
5 För att se William Corsaros femton inträdestrategier, översatta och förklarade av Britt 

Tellgren, se Bilaga 4. De ses i fallande skala, utifrån vilka Corsaro uppfattade som mest 

använda av barnen (Tellgren 2004). 
6 Icke verbal entré och att producera varianter av pågående aktivitet var de allra mest 

framträdande och utgjorde nästa 60 % av alla tillträdes försök i Corsaros studie. 
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Johansson (1999) beskriver att barn har olika strategier för att skydda eller ge 

andra barn tillträde till sina delade lekvärldar. Strategierna författaren 

beskriver att barn använder sig av är att hävda brist på utrymme, olikhet men 

det kan även röra sig om sympati och makt. Brist på utrymme innebär att barn 

hävdar det inte finns plats antingen psykiskt eller fysiskt för andra. Det vill 

säga att barnen är redan två och ser ingen möjlighet att släppa in fler då de 

redan är upptagna eller så är det helt enkelt för lite plats för att rymma fler. 

Olikhet innebär att barn hävdar olikhet med barn de vill utesluta, man kan inte 

leka med de som är annorlunda.  Likhet och närhet med barn innebär att de 

vill dela sina lekvärldar, ”lika barn leka bäst”. Sympati kan innebära att barnen 

visar hänsyn och omsorg till de som är nya, yngre eller valt dem och därför vill 

dela lekvärldar med dessa barn. Makt innebär att barn på grund av storlek, 

ålder eller inflytande kan ges tillträde i delade världar, men kan också nyttjas 

för att skydda sina lekvärldar och fostra kamrater till respekt för rätten till 

lekvärldar. (Johansson 1999). 

 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) menar att barn har strategier för att dra 

sig undan antingen själva eller med enskilda kamrater, även fast de kan se att 

barn ofta vill umgås med varandra och vara i sociala situationer. Dessa 

strategier för tillbakadragande som författarna ser i sin studie är av två olika 

typer, en där barnen ”making oneself inaccessible”(s.105) för att vara själv och en 

”creating and protecting shared hidden spaces”(s.105) för att få skapa och skydda 

lekvärldar med andra. Strategier för tillbakadragande som innebär att barn 

skapar och skyddar lekvärldar genom att dela gömda utrymmen, används 

oftast när det är många barn i förskolan. Strategierna uttryckas genom att 

barnen är i konstant rörelse och flyttar ifrån de som stör eller kan de förhandla 

redan vid matbordet vilka de ska leka med. Barnen kan även bygga kojor eller 

stänga in sig i utrymmen, så som på en toalett eller under/bakom en soffa. 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund ser vidare att dessa strategier för 

tillbakadragande leder till mer konflikter och uteslutningar samt är mer rörliga 

och livfulla. Eriksson Bergström (2013) menar även att barn kan välja att dra 

sig undan till gömda utrymmen för att få bevara leken och lekvärldar samt 

därigenom skydda sin lek, från pedagogernas vilja att städa och återställa 

normaltillståndet i rummen. Enligt Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) är 

det genom dessa strategier som barn på ett sätt styr sitt sociala liv och sin 

vardag i förskolan, då de använder dessa tillbakadragande strategier genom 

att antingen göra sig oåtkomlig, gömma, skapa eller skydda sina delade 

lekvärldar. Det vill säga att barnen styr och kontrollerar när, var och hur de vill 

delta i sociala och gemensamma aktiviteter samt med vem och när barnen vill 

dra sig tillbaka. 

 

 

Att involvera pedagoger 

Enligt det som Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver i sin 

studie, finns det fem kategorier, som visar barns strategier för att involvera 

pedagoger i deras lek och lärande.  
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Enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2009) involverar barn pedagoger 

för att få hjälp, då barn ser pedagoger som kompetenta, trygga och auktoritära. 

Därför kan barn ta hjälp och stöd av pedagoger för att skydda sina lekvärldar, 

vid konflikter eller när de inte klarar av att utföra saker själva. De lite äldre 

barnen involverar också pedagoger då de uppfattar att någon bryter mot regler 

eller inte gör det som förväntas av dem. Yngre och äldre barn involverar 

pedagoger i sin lek på olika sätt enligt Pramling Samuelsson och Johansson 

som menar att yngre barn gärna vill ha med pedagoger i sina fantasilekar och 

de äldre barnen skämtar, utmanar och skojar med pedagoger. 

 

Något som Pramling Samuelsson och Johansson (2009) och många andras7 

studier visar är att barn endast i väldigt liten utsträckning väljer att involvera 

pedagoger. Barn väljer hellre lekar som de klara av på egen hand eller ber de 

en kamrat om hjälp och stöd. Både i studien som Skånfors, Löfdahl och 

Hägglund (2009) gjort och enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 

visas det att barn värderar sin lek och kamratkultur högt och skyddar den på 

olika sätt. Det kan vara så att barn drar sig för att involvera pedagoger i sina 

lekvärldar, för att de är rädda att tappa kontrollen och makten över sin egen 

lek. För som Pramling Samuelsson och Johansson (2009) nämner skiljer sig 

barns och pedagogers sätt att samspela och de engagerar sig i lek på olika sätt, 

barn är mer lekfulla. Detta kan ses i Emilson och Folkesson (2006) studie där 

ett barn försöker behaga pedagogen på flera lekfulla sätt, vilket där avslogs då 

tanken var en annan. Precis som Emilson och Folkesson (2006), Skånfors, 

Löfdahl och Hägglund (2009) och Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 

nämner är det därför viktigt att pedagoger försöker att närma sig ett barns 

perspektiv. Vilket enligt Emilson och Folkesson (2006) kräver en attityd där 

pedagoger kan närma sig barns lekvärld och försöka förstå och ge barnskultur 

mervärde och uppskattning. Detta kan ge barnen ökad delaktighet och 

inflytande men även att pedagogerna blir mer önskvärda i leken.  

                                                 
7 Pramling Samuelsson och Johansson (2009) refererar till Tizard, Blatchford, Burke, 

Farquhar & Plewis och Sylva, Roy & Painter 



  

 

8 
 

 Syfte 

Syftet med studien är att studera och analysera vilka strategier barn använder 

för att få tillträde till andras lekvärldar och att skydda sin lekvärld.  

Följande frågeställningar har varit utgångspunkt i studien: 

 

 Vilka strategier för tillträde till lekvärldarna framträder? 

 

 Vilka strategier för skyddande av lekvärlden framträder? 

 
 Vad berättar barn om tillträde och skyddande av lekvärldar?  
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 Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras metodval, liksom urval av informanter, 

genomförande av den empiriska studien. Sedan motiveras och beskrivs val av 

analysmetod och redovisas de etiska överväganden samt avslutas kapitlet med 

en metoddiskussion. I metoddiskussionen diskuteras hur valen av metoder, 

urval, genomförande och analysmetod påverkar resultatet och studiens 

validitet och reabilitet samt generaliserbarhet. Med tanke på studiens syfte och 

frågeställningar valde jag att observera och intervjua8 barnen. För att se vilka 

strategier barn använder vid tillträde till andras lekvärldar och att skydda sin 

lekvärld samt lyssna till hur barn beskriver att de gör för att få tillträde till och 

skydda lekvärldar.  

 

 

Metodval 

För att komma åt syfte med studien, som var att studera och analysera vilka 

strategier barn använder för att få dela andras lekvärldar och att skydda sin 

lekvärld valde jag att göra olika slag observationer och intervjuer med barn. En 

del av observationerna samlades in med hjälp av videoinspelning vilket 

Eidevald (2015) påpekar kan ge en djupare analys, då man kan se en situation 

flera gånger. Skrev även ner en del av observationerna direkt, som 

fältanteckningar, då det uppkom intressanta händelser när kameran var av 

slagen eller filmade en annan händelse. Jag genomförde även olika intervjuer 

med barn, så som individuella intervjuer, gruppintervjuer och interjuver med 

filmstöd. Detta för att ta del av deras tankar och få lyssna på deras 

erfarenheter, så att jag kunde närma mig ett barnperspektiv, vilket Källström 

Carter (2015) beskriver som mycket viktigt. Skånfors, Löfdahl och Hägglund 

(2009) menar även dem att det är viktigt att försöka förstå sig på barn, det vill 

säga närma sig ett barnperspektiv för att forskare och pedagoger ska förstå det 

som sker i barns gemenskaper. Det är något jag ville förstå, ta del av och 

studera, då barn ses som kompetenta sociala aktörer med erfarenheter, 

uppfattningar och idéer om sig själv och sin omgivning (Källström Carter 

2015). 

 

Studien har inspirerats av etnografiska studier. Grunden för att en studie ska 

bli etnografisk handlar om att forskaren försöker närma sig den andres 

perspektiv, genom att vara i dennes miljö/kultur (Lalander 2015). Deltagande 

observationer nämner Lalander som en viktig del i att vara där, det vill säga 

närma sig den andres perspektiv. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar 

dock att intervjuer också är ett viktigt komplement, för forskarens frågor kan 

hjälpa denne att fånga den andres perspektiv och lära av den. Enbart 

observationer riskerar att endast beskriva forskarens perspektiv. 

                                                 
8 Använder begreppet intervju även om de hade mer karaktär av samtal. 
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Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är komplexa och mångtydiga 

(Halldén 2003, Johansson 2003) och kan ses ur olika aspekter.  Både Halldén 

(2003) och Johansson (2003) menar dock att det är viktigt för forskare att se, 

lyssna och försöka tolka barns erfarenheter, förutsättningar, agerande och sätt 

att vara, för att som forskare kunna säga något om barns livsvärld och göra 

deras röst hörd9. Johansson (2003) menar vidare att hur forskaren eller 

pedagogen förstår barns perspektiv beror på deras egna perspektiv, då det är i 

relation till varandra (Öhman 2007). Utgångspunkten som Johansson (2003) 

har i sin forskning är att säga något om barns liv och göra deras röster hörda, 

det vill säga det ska ske på barns villkor. Det var även utifrån hennes 

utgångspunkt om barns perspektiv som jag utförde denna studie. 

 

Kvalitativa metoder är ett samlingsbegrepp för metoder som bygger på 

intervjuer, observationer eller textanalys som inte använder kvantitativa 

statistiska metoder och verktyg (Ahrne & Svensson (2015). En vinst med att 

utföra kvalitativa intervjuer och observationer är enligt Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) att exakt mängd, struktur och urval inte behöver bestämmas 

i förväg, utan det kan vara en fördel att varva intervjuer, observationer och 

analys, för att få en bredd som ger olika nyanser på materialet. Det är först när 

analys varvas med intervjuer och observationer som det går att avgöra när 

tillräcklig mängd har genomförts, för att uppnå materialets mättnadsgrad.   

 

Lalander (2015) menar att observationer kan vara olika i frågan om omfång, 

dold eller öppen, passiv eller delaktig, deltid eller heltids observationer. Dolda 

observationer är mycket ovanliga inom forskningen då det går emot de 

forskningsetiska reglerna om information och samtycke. Där emot varierar ofta 

delaktigheten beroende på i vilken fas studien är i eller vad forskaren studerar. 

I början av en studie är forskaren oftast mer passiv för att sedan öka sitt 

deltagande. Tiden är också en dimension som varierar, vissa forskare 

tillbringar i stort sätt all sin tid i miljön de studerar medan andra är där stötvis. 

(Lalander 2015). 

 

Det finns även olika sätt att observera och dokumentera, så som med penna 

och papper eller med videokamera. Som tidigare nämnts, menar Eidevald 

(2015) att videoobservationer ge möjligheten till att göra djupare analyser, då 

materialet kan granskas om och om igen, men de kan också ge en annan närhet 

till de man studerar. Själva videoobservationerna kan även de utföras på olika 

sätt. Heikkilä och Sahlström (2003) beskriver att om man har videokameran 

monterad på stativ får forskaren händerna fria och bildkvaliten blir oftast 

bättre, men nackdelen är att den är fast och kan inte följa barnen och dess 

rörelser. Med en handhållen videokamera kan forskaren lättare följa barnen, 

dock drar den till sig mer uppmärksamhet.  

 

                                                 
9Se mer om barns perspektiv och barnperspektiv i Halldén (2003), Johansson (2003), 

Wrethander Bliding (2004), Öhman (2007), Pramling Samuelsson och Johansson (2009), 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009). 
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Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kan kvalitativa intervjuer göras 

på olika sätt, man kan strikt följa en intervjuguide eller anpassa frågor och 

formuleringar till situationen. Genom att anpassa frågorna och ha dem mer 

öppna, kan det bidra till en bredare bild med fler dimensioner än vid 

standardiserade frågor. Men standardiserade frågor behöver inte helt 

uteslutas, utan kan användas till viss del även i kvalitativa intervjuer för att 

öka jämnförbarheten.  

 

När det gäller barnintervjuer kan det vara bra att tänka på att informera 

barnen om att det är deras erfarenheter, synsätt och tankar som är viktiga så att 

de inte försöker ge de rätta svaren, det vill säga att barnen anpassar svaren 

efter vad de tror intervjuaren vill höra, för att tillfredsställa denne (Løkken & 

Søbstad 1995, Arnér & Tellgren 2006, Källström Carter 2015). För att skapa en 

mer avslappnad intervju kan papper, målarbilder och färgpennor/kritor läggas 

fram vilket Källström Carter (2015) ger som förslag. 

 

 

Urval  

Jag valde att göra min studie på bara en förskoleavdelning för att få en djupare 

bild och komma närmare de jag studerade, för att närma mig den andres 

perspektiv som beskrivits av Lalander (2015), det vill säga barnens perspektiv i 

den här studien. Urvalet av förskola blev ett bekvämlighetsval (Bryman 2011) 

då avdelningen jag valde för min studie låg i min närmiljö, på en förskola där 

jag kände barnen och miljön sedan tidigare. Det var bra då jag inte hann lära 

känna dem under studien, som Eidevald (2015) beskriver att det kan vara 

passande att lära känna den miljö och de som ska observeras, framför allt när 

det ska göras videoobservationer. Men även det som Arnér och Tellgren (2006) 

beskriver om vikten av att barn känner trygghet och tillit till den som 

intervjuar dem, var också en anledning. På avdelningen arbetade vid 

studietillfället tre pedagoger och de har arton barn som var inskrivna(dock 

femton på plats under studien), barnen var mellan 1,5 till 5,5år gamla. 

Förskolan ligger i en kommun i Norrlands inland. 

 

 

Genomförande  

Litteratururvalet gjordes utifrån tidigare forskning om gemenskap och 

tillhörighet, kamratkultur, uteslutning, inneslutning och barns delade 

lekvärdar.  Jag har kunnat fördjupa min sökning genom att jag gått igenom 

referenserna på intressanta avhandlingar och artiklar. 

 

Jag kontaktade avdelningen och förskolechefen, beskrev min önskan att 

genomföra min studie hos dem. Efter den första kontakten skickade jag ett 

missiv med information och kontaktuppgifter till förskolechefen (Bilaga 1) och 

lämnade information och förfrågan till vårdnadshavarna (Bilaga 2).  Utav de 

arton inskrivna barnen fick jag tillbaka femton godkännanden och påskrivna 

förfrågningar.  De jag inte fick in, var på två barn som var sjuka och lediga 
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under studien och en som sällan var på förskolan. Hade alltså godkännande 

från alla barns vårdnadshavare som var på plats, men då barnens 

godkännande var något jag såg som minst lika viktigt, om inte ännu viktigare 

så var jag noga med att få samtycke även av dem vid varje tillfälle.  

 

Under åtta dagar utsprida på två veckor genomförde jag mina observationer 

och intervjuer på avdelningen, jag var på avdelningen cirka fem timmar varje 

tillfälle. Jag använde mig av anteckningsblock och/eller videokamera vid 

observationerna samt diktafon för att fånga upp så mycket som möjligt vid 

intervjuerna. Sammanlagt blev det tjugotre observationer med strategier för 

skyddande av lekvärldar och hundranittiofem tillträdesförsök av femton barn 

samt sex användbara intervjuer med åtta barn. 

 

I enlighet med det Løkken och Søbstad (1995) och Bryman (2011) 

rekommenderar, spelade jag alltså in intervjuerna så att fokus kunde läggas på 

barnen som intervjuades. Det vill säga så att jag kunde läsa av kroppsspråk 

och känslor samt följa upp intressanta tankar och få barnen att utveckla sina 

svar eller om något barn visade ovilja att delta, så kunde jag direkt avbryta. Ett 

av barnen på avdelningen ville inte att jag skulle spela in intervjun eller filma 

dennes lek, men ville ändå bli intervjuad och gärna att jag antecknade det 

denne gjorde. Därför var jag mycket noga med att fråga alla barnen varje gång 

om de ville vara med och försäkrade mig om att jag fick filma och spela in. I 

enlighet med det som Siljehag (2015) beskriver är det viktigt att ge upprepad 

information om samtycke och att det är barnens önskan att delta som är viktig.  

 

Från början när jag tog fram kameran var en del barn väldigt intensiva, ville bli 

filmade och fokus låg på kameran, därför valde jag att ha kameran i handen 

hela tiden, även då jag inte filmade så att barnen skulle vänja sig. Eftersom jag 

var medveten om att detta kunde hända, då Heikkilä och Sahlström (2003) 

nämner att en nackdel med handhållen kamera kan vara då den lätt kan 

hamna i fokus, vilket jag beskrivit tidigare. 

 

Jag valde att genomföra intervjuerna på olika sätt, de första intervjuerna 

genomfördes i grupp och utan att barnen hade något annat att göra undertiden 

utan mer som vanliga intervjuer. I en intervju med två barn visade jag även en 

liten sekvens av deras lek och vi pratade utifrån denna om vilka strategier de 

använde, det ledde till ett djupare samtal, där vi kom in på de frågor10 jag 

förberett. Jag genomförde även intervjuer där barnen hade något att pyssla 

med, som att bygga pärlplattor, pyssel eller att måla målarbilder medan jag 

ställde mina frågor. 

 

De inspelade intervjuerna och videoobservationerna har jag transkriberat, 

vilket Bryman (2011) och Eidevald (2015) beskriver som mycket tidskrävande, 

så jag försökte hålla ner längden på och också mängden av videoobservationer. 

Eftersom Eidevald (2015) menar att framför allt videoobservationer ger ett 

stort och komplext material, som ofta tar längre tid än andra metoder att 

                                                 
10 Se Bilaga 3, Intervjufrågor till barnen. 
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bearbeta. Jag använde mig som jag tidigare nämnt av även fältanteckningar 

vid det tillfällen då jag inte hade kameran framme, hann eller kom ihåg att 

sätta igång den. 

 

Analysmetod 

Det empiriska materialet har transkriberats, sorterats och analysrats redan från 

min första observation och intervju. Efter varje tillfälle på avdelningen 

transkriberade och tolkade jag så mycket jag hann av videoobservationer och 

intervju inspelningar samt fyllde på fältanteckningarna. För att lättare kunna 

avgöra när tillräcklig mängd hade samlats in i enlighet med det Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver, om man blandar observation, intervju 

och analys kan man upptäcka när materialet är mättat, vilket jag beskrivit mer 

ovan. Transkriptionsnivån var överlag mycket noggrann, men vissa delar mer 

övergripande. Materialet har analyserats som text, oavsett insamlingsmetod, 

men med videoobservationerna som stöd vid behov. 

 

Det var viktigt att hålla en relativt hög transkriberingsnivå för att kunna 

sortera ut inträdesförsöken från observationerna och hur barnen i intervjuerna 

beskrev att de gjorde för att få tillträde samt hur de uppfattade att andra 

gjorde. Jag valde att analysera och sortera in dem i Corsaros femton access-

stratiges.11 När inträdesstrategier från observationer och intervjuer var 

transkriberade och sorterade, kunde jag tydligt se vilka strategier som var 

frekventast använda och i hur stor utsträckning barnen använde olika 

strategier i samma leksekvens samt vilka strategier som de beskrev som mest 

användbara.  

 

Den relativt höga transkriberingsnivån var också viktig för att kunna sortera 

ut, utveckla och upptäcka olika strategier för hur barnen skyddade sin lekvärld 

under observationerna, men även hur barnen beskrev att de gjorde för att 

skydda leken samt hur de uppfattade att andra gjorde. När det gällde olika 

strategier för skyddande av lekvärldar har jag utgått ifrån de som var 

framträdande i mina observationer och intervjuer, därefter försökte jag knyta 

och sortera in dem i strategier från olika studier i tidigare forskning. De olika 

strategierna som återfanns i materialet var att verbalt eller icke verbalt avvisa 

(Tellgren 2004), ignorera (Tellgren 2004), skydda med kroppen (dock ej funnen 

i den forskning jag har tagit del av), ta/få hjälp av vuxen (Tellgren 2004, 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009) och vara i ständig rörelse (Skånfors, 

Löfdahl & Hägglund 2009). 

 

 

Etiska överväganden 

Inför och under mina observationer och intervjuer har jag haft de fyra 

huvudkraven som beskrivs i Vetenskapsrådet (2011) i åtanke. Vilka även 

                                                 
11 Se Bilaga 4, Britt Tellgrens översättning och förklaringar av Corsaros access-

strategies 



  

 

14 
 

beskrivits i den information och förfrågan som givits till vårdnadshavare12 och 

de informationsbrev som skickades till förskolechefen13. De fyra huvudkraven 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes inledningsvis genom att jag 

informerade barn, pedagoger och vårdnadshavare om studien samt att allt 

deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet uppfylldes när pedagoger och vårdnadshavare 

samt barnen (informanterna) gett sitt samtycke till att bli observerade och 

intervjuade. Men när det gäller samtyckeskravet var det viktigt att tänka på att 

informanterna när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan, men även att 

informationen om samtycke upprepades flera gånger under studien (Siljehag 

2015). Författaren menar vidare eftersom det var barn som observerades och 

intervjuades var det viktigt att vara uppmärksam på deras beteende och 

upplevelser. För att kunde avbryta observationer och intervjuer om jag 

uppfattade att barnen inte ville delta, då barn ofta gör som vuxna säger och 

godtar det vuxna gör. I enlighet med det Vetenskapsrådet (2011) uttrycker, ska 

uppgifter om informanterna och deras deltagande behandlats med största 

möjliga konfidentialitet, bland annat kommer samtliga informanter ges fiktiva 

namn, istället för sina riktiga namn. Dessutom kommer uppgifterna att 

förvaras på så sätt att ingen obehörig kan få tillgång till de samt att 

inspelningar och transskript kommer att förstöras när examensarbetet har 

godkänts. Jag har därmed säkerställt att också konfidentialitetskravet kommer 

att infrias. Det sista huvudkravet som beskrivs i Vetenskapsrådet är 

nyttjandekravet som innebär att jag ska säkerställa att de uppgifter jag fått från 

informanterna och observationer endast ska användas till den här studien. 

Även detta krav anser jag mig kunna uppfylla, då det insamlade materialet 

endast är tänkt att användas i detta arbete. 

 

 

Metoddiskussion  

Studien har baserats på en relativt liten grupp barn och har skett under en 

relativt kort tid. Som jag beskrivit tidigare hade jag godkännande från alla 

barns vårdnadshavare som var på avdelningen under tiden studien 

genomfördes. Eftersom mitt metodval var inspirerat av etnografiska studier, 

samt var baserad på videoobservationer, fältanteckningar och barnintervjuer, 

var det en fördel för mig att mitt urval var ett bekvämlighetsval (Bryman 2011) 

som låg i min närmiljö och där jag var känd. Där igenom behövde jag inte 

lägga tid på resor eller att lära känna barnen vilket Eidevald (2015) beskriver 

som viktigt vid framför allt videoobservationer och det Arnér och Tellgren 

(2006) beskriver som en fördel för att barn skulle kunna känna trygghet och 

tillit till intervjuaren under intervjuerna. De metodval jag gjorde bedömde jag 

skulle vara de mest tillförlitliga för att ta reda på studiens syfte och ge bästa 

förutsättningarna för god validitet. Jag bedömer även att studien har en 

relativt hög reliabilitet (vilket också ökar förutsättningarna för god validitet) 

                                                 
12 Se Bilaga 2, Förfrågan till vårdnadshavare. 
13Se Bilaga 1, Missiv till förskolechefen.  
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då jag tillbringade cirka fyrtio timmar på avdelningen. Det resulterade i 

tjugotre observationer av femton barns inträdes- och skyddandestrategier i 

olika leksituationer samt sex intervjuer med åtta barn. Då denna studie var en 

kvalitativ studie som var inspirerat av etnografiska studier har jag inte för 

avsikt att generalisera resultatet. Däremot kan de som är en del av barns 

vardag på förskolan säkerligen känna igen sig, vilket också bidrar till ökade 

förutsättningar för god validitet. 

 

Med tanke på det som Arnér och Tellgren (2006) och Eidevald (2015) beskriver 

ovan om att vara känd, var anledningarna till att jag valde att genomföra 

studien där jag var känd. Eftersom det gav mig mer tid till att observera 

barngruppen och de kände sig trygga i min närvaro. Det kan ha medfört att 

barnen vågade vara sig själva och lekte som de brukar samt att de vågade 

prata med mig mera öppet. Det kan dock också innebära att barnen ville ge 

mig dem rätta svaren och därför ändrade sina svar, vilket är något Denscombe 

(2009) tar upp som en risk att svaren på intervjufrågorna kan bli färgade av 

den som intervjuar samt att barnen (informanterna) svarar det som förväntas. 

Som jag skrivit tidigare gäller det att informera, visa och förmedla att jag inte 

intervjuar för att få några rätta svar utan att det var för att få veta hur barnen 

tänkte och gjorde som var intressant (Løkken & Søbstad 1995, Arnér & 

Tellgren 2006, Källström Carter 2015). Jag hade ibland svårt att få barnen att 

svara och eventuellt också förstå intervjufrågorna vilket gjorde att barnen lätt 

tappade intresset. Märkte dock väldigt stor skillnad i uthållighet på de 

intervjuer där barnen hade något att pyssla med, som pärlplattor eller pennor 

och målarbilder som Källström Carter (2015) rekommenderar mot när jag bara 

ställde frågor. Då barnen hade något att göra hade de mer ro i kroppen att sitta 

still och svara på mina frågor, som jag då kunde omformulera och förklara. 

Men det var även till stor hjälp när vi, jag och barnen, gick igenom intervjuerna 

efter varje intervju både för om jag behövde få något förklarat men också för 

att barnen skulle få höra vad de sagt och eventuellt fylla på något eller ändra 

något, vilket Siljehag (2016) beskriver som ytterligare ett sätt att upprepa och 

undersöka barnens samtycke. Hade även önskat att jag kunde använt 

videobaserade intervjuer mer, då dessa gav mer att prata om. Men det var 

svårt att hitta bra sekvenser och då jag bara kunde visa det filmade materialet 

på kameran (på grund av gammal teknik), var det svårt för barnen att se.  Jag 

hade också önskat att jag fått till fler användbara intervjuer. Det var svårt då de 

barnen som hade lätt för att prata och ett välutvecklat språk, ibland hade svårt 

att förklara. Det medförde att det var ännu svårare att få ut något av de yngre 

barnen och de som jag saknade ett genensamt språk med. Trots det är min 

bedömning att materialet är tillräckligt för att se mönster i det barnen 

berättade och för att kunna dra slutsatser vilket Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) menar är det väsentliga när man genomför intervjuer. Trots dessa 

aspekter anser jag mig därmed ha fått tag på barnens tankar, uppfattningar 

och erfarenheter och att barnen inte försökte försköna sina svar.  

 

Redan efter pilotstudien bestämde jag mig för att använda olika observation-

sätt, det vill säga att jag dokumenterade ibland med hjälp av videokamera och 

ibland med hjälp av fältanteckningar. Detta var en fördel då jag inte alltid hann 
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få fram eller komihåg att sätta i gång videokameran men också då ett barn 

oftast inte ville bli filmat, men ville ändå att jag dokumenterade med penna 

och papper vad denne gjorde, för hen ville vara med i observationerna. Att 

detta barn vågade säga ifrån när jag kom med kameran eller frågade om jag 

fick spela in intervjun, tror jag beror på den trygghet och tillit barnet känner till 

mig då jag var känd, på avdelningen. Hade jag och barnet varit helt okända för 

varandra hade det varit betydligt svårare att upptäcka, den olust barnet visade 

under första observationstillfället.  

 

Videoobservationerna gjordes med handhållen kamera när jag lättare kunde 

följa barnen då leken ofta skedde på stora ytor. Det finns både för och 

nackdelar med handhållen kamera enligt Heikkilä och Sahlström (2003) en 

fördel var att man lätt kunde följa barnen medan nackdelarna var att man inte 

har båda händerna fria och kameran drog till sig mer uppmärksamhet. För mig 

övervägde ändå friheten att kunna följa barnen i deras lek. Jag löste problemet 

med att kameran drog åt sig uppmärksamhet, genom att alltid hade den i 

handen och ofta låtsas filmade för att barnen skulle vänja sig. Relativt fort var 

jag som en fluga på väggen, som ingen brydde sig om.  
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 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet och tolkning av min studie, utifrån de 

strategier som varit framträdande när det gäller tillträde och skyddande av 

barnens lekvärldar på avdelningen. Samt hur barnen själva beskrev tillträde 

och skyddande av delade lekvärldar. De olika tillträdesstrategierna som 

framträdde under studiens observationer och det tillträdesstrategier som 

barnen berättade om har jag valt att göra cirkeldiagram av för att ge en 

överskådlig bild på hur de var fördelade.14 Som jag nämnt tidigare har 

samtliga informanter fått fiktiva namn. Har dessutom valt att sätta 

könsneutrala namn på barnen, pedagogerna har döpts efter ordningstal, då jag 

inte hade för avsikt att visa på någon skillnad mellan könen. Utan det var hur 

barn oavsett kön använde och berättade om dessa strategier som var av 

intresse.   

 

 

Strategier barnen använder för tillträde 

Det var fem strategier som var mest framträdande vid barnens tillträdes 

försök, vilka jag valt att fokusera på. I diagrammet/en redovisas samtliga 

tillträdesstrategier, jag 

har valt att utgå ifrån 

de översättningar och 

förklaringar Tellgren 

(2004) har gjort av 

William A. Corsaros 

access-strategies.15  Den 

första och vanligaste 

strategin var att 

producera en variant av 

pågående handling(2)16, 

vilket innebar att 

barnen härmade, 

initierade eller försökte 

leka/likna det de andra 

lekte/hade på sig. Den 

andra strategin var 

icke-verbal entré(1), det 

vill säga att barnen 

placerar sig i eller i 

                                                 
14 Se diagramen i Figur 1 och 2 
15 Se Bilaga 4 
16 Siffran i parentesen är strategins nummer enligt Corsaro, vilka även används i Figur 

1 och 2.  

Figur 1: Totala mängden tillträdesförsök/strategier 

som barnen använde sig av i antal och procent. 
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närheten av leken/ lekområdet utan att säga något. Accepterar inbjudan(13) 

framträde som den tredje vanligaste strategin och innebar att barnen blev 

inbjudna av de lekande och antar denna inbjudan. Den fjärde strategin var 

avbrytande eller störande entré(3), det vill säga att barnen tog saker, bråkade, stod 

i vägen eller försökte störa på annat sätt. Att verbalt göra anspråk på området eller 

något föremål(5), var den femte vanligaste strategin och handlade om att barnen 

försökte få tillträde genom att hävda rätten till en sak eller delar av 

lekområdet. Barnen använde även större delen av de andra av Corsaros 

femton tillträdes strategier, men dessa fem var mest framträdande.  

 

De vanligaste strategierna för tillträde 

De två strategierna som var mest framträdande var att producera en variant av 

pågående handling och icke-verbal entré. Dessa strategier använde barnen 

nästan vid varje observation för att få tillträde. Så som när Moon (5.2), Star 

(3.11) och Sol (5.11) leker middagsbjudning och River (5.2) till sist får tillträde: 
 

Moon och Star leker middagsbjudning och har blivit störd ett antal gånger av River 

och Koda. De har precis släppt in Sol som deras prinsses-middagsgäst i leken. Då 

River kommer, ställer sig och titta på när de leker, Moon skyddar bordet och tittar 

ogillande på River som går iväg. River kommer efter ett tag tillbaka och då har hen 

satt på sig prinskläder och har med lite mat och en blombukett, River ger de till 

Moon: 

 
River  – Får jag vara med på eran middag nu, då jag 

    är en snäll prins som kom med blommor och frukt! 

 

Moon tittar ogillande på River, men tittar sen mot Star och Sol. 

 

Sol  – River kan vara min prins! (Delar av observation 19, 6 april 2016) 

 

River använder sig först av strategin icke-verbal entré och sedan av att 

producera en variant av pågående handling, då hen kommer tillbaka utklädd 

och ger Moon blommor och frukt. Ett annat tillfälle när dessa strategier 

användes var när Zion (5.11), Koda (4.2), Silver (2.4), Moon (5.2) och Star (3.11) 

bygger koja och River (5.2) och Lee-Lo (4.11) försöker få tillträde: 
 

De fem barnen hjälps åt att bygga lite mer på kojan, de hämtar filtar och fler 

kuddar. Nu har även River och Lee-Lo kommit in i lekhallen de springer och jagar 

varandra vid ett av de andra hörnen. Men när de efter ett tag springer i närheten av 

kojan och de barn som bygger stannar River och Lee-Lo upp och tittar, som för att 

se vad de gör. Sedan tar de varsin kudde och hjälper till att bygga, men en vägg 

rasar där River sätter sin kudde.  

 (Del av observation 13, 4 april 2016)  

 

River och Lee-Lo använder sig först av strategin icke-verbal entré och sedan av 

att producera en variant av pågående handling, då de tar varsin kudde och 

börjar bygga på kojan. Eller som när Angel (3.4) och Silver (2.4) åker buss och 

Silver (2.4), Moon (5.2) försöker få tillträde: 
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Angel och Silver hoppar upp och ner, hämtar grejer och ömsom kör bussen, leken 

är i gång! Moon och Star står i dörren och tittar en stund, Moon går sedan in:  

 

Moon  – Får jag vara med!  (Börjar klättra upp men Angel sätter  

 upp handen)  

Angel  – Nej, du får inte vara med! H-n ska!  (Angel syftar på Silver) 

 

Silver håller på att hämta en bil men klättrar sedan upp och Angel blir nöjd. Efter 

ett litet tag hoppar Silver ner för att hämta ytterligare en bil, då passar Star på att 

försöka komma med i leken. 

 

Star  – Silver vill du sitta i mitt knä. 

 

Silver tar ingen notis av Star som då ställer sig/klättrar på sidan av hyllan utan att 

kunna sätta sig, då Silver snabbt klättrat upp och satt sig. Leken mellan Angel och 

Silver fortsätter.  

 (Delar av observation 2, 30 mars 2016)  

 

Både Moon och Star börjar med ett första försök genom att stå i dörren och läsa 

av icke-verbal entré, sedan som andra försök provar Moon en kombination av 

två strategier, fråga om tillträde genom att träda in och verbalt, fråga ”– Får jag 

vara med?” och samtidigt att producera en variant av pågående handling, det 

vill säga försöker sätta sig i bussen. Medan Stars andra försök att ta sig in i 

leken är en kombination av att fråga en deltagare om denne vill sitta i knät och 

att producera en variant av pågående handling, då Star ställer sig/klättrar på 

sidan av hyllan för att sätta sig. I alla dessa sekvenser framträder tydligt hur 

barnen använder de två vanligaste strategierna att producera en variant av 

pågående handling och icke-verbal entré för att få tillträde. 

 

 

Fler olika strategier  

Under studien framträde att barnen oftast använde sig av flera olika strategier 

för att få tillträde till andras lekvärldar. Barnen kunde använda först en strategi 

för att sedan prova en annan och kanske en tredje, fjärde, femte och sjätte 

strategi och så vidare, de kunde använda allt från en till fjorton olika försök för 

att få tillträde till andras lekvärldar. Som när Koda (4.2) och Sky (2.9) leker 

med trämaten i soffan och Lee-Lo (4.11) gång på gång försöker få tillträde: 

 
Koda och Sky sitter i soffan med trämaten mellan sig. De namnger de olika 

matbitarna och låtsas äta, dricka samt bjuder den andra på olika saker. De har lekt 

en stund och Lee-Lo har gått runt och tittat på dem. Nu försöker Lee-Lo sätta sig 

bredvid Koda och Sky, för att äta av maten, men då trycker Koda undan Lee-Lo: 

 

Koda  – Nej!!  Sluta! 

 

Lee-Lo går där ifrån. Koda och Sky fortsätter som tidigare men Koda sätter sig så 

att de kan skydda sin mat med kroppen i hörnet på soffan. Silver står bredvid med 

en flaska i munnen.  Lee-Lo kommer tillbaka och tar mat och går där ifrån. Koda 
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protesterar och sätter sig närmare maten och skyddar den med kroppen.  Efter en 

stund kommer Lee-Lo tillbaka ännu en gång och säger: 

 

Lee-Lo  – Jag är också törstig!  (Försöker ta en flaska.) 

Koda – Nej! 

Sky  – Ne!! Nää min, nä min!  

 

De protesterar och både Koda och Sky lägger sig över maten! Silver står bredvid 

med en annan flaska i munnen. Nickar medhållande, med Koda och Sky.  

 

Lee-Lo  – Nä de är dagis!   (Delar av observation 4, 31 mars 2016) 

 

Lee-Lo använder i sitt första försök strategin omringande av område för att 

sedan som andra strategi prova icke-verbal entré, då hen försöker få tillträde 

genom att sätta sig inom lekområdet. När Lee-Lo återvänder för ett tredje 

försök används strategin störande entré, då hen tar mat och går i väg. Lee-Lo 

återkommer och testar en fjärde strategi att verbalt göra anspråk på något 

föremål, då Lee-Lo säger – Jag är också törstig! och försöker ta en flaska. Sedan 

när Lee-Lo säger – Nä, de är dagis! använder hen en femte strategi nämligen 

att referera till vuxnas auktoritet/regler. I sekvensen framträder tydligt hur 

barnet gång på gång försöker få tillträde till genom att använda sig av olika 

strategier. 

 

 

Flera gånger samma strategi 

Vid vissa tillfällen använder barnen samma strategi flera gånger och på 

varierande sätt för att ta sig in andras lekvärldar. Som när Koda (4.2) om och 

om igen försöker få tillträde till den lekvärld Sol (5.11) och River (5.2) delar. 

 
Sol bjuder in River till en prins och prinsessa lek. De tar på sig prins och 

prinsesskläderna samt förhandlar miljö och handling. Koda står och tittar i 

dockvråns ingång en stund medan Sol och River kommer igång med leken. Koda 

går en sväng men kommer tillbaka och tittar bland utklädningskläderna om det 

finns något som skulle passa. 

  

Sol  – Är det någon som vill ha paj!  (Riktat åt River) 

 

Koda går ut ur dockvrån. Sol och River äter. Koda kommer tillbaka in i dockvrån, 

står och tittar samt börjar sedan viftar med en dockvagnsmadrass. River säger 

något avvisande till Koda (ej hörbart). Sol bjuder mig (observatören) på nybakta 

bröd (jag står utanför dockvråns inramning), Koda kommer ut och försöker få 

smaka men Sol går bara förbi, då låtsas Koda äta bröd även fast hen inte fick något 

av Sol. Sol följer efter River. 

 

Sol  – Vart ska du? 

River  – Till min bil! 

Sol – Då åker jag med!  

 

Koda följer efter dem till bilen (hyllan), River och Sol klättrar upp och låtsas åka. 

Koda står och tittar samt slår sedan River i ansiktet med madrassen. 
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River  – Aj, Koda slog mej jätte hårt med den där! 

 

River och Sol fortsätter att åka i bilen  

 

River  – Nu är vi framme! 

Sol  – Var är vi? 

River  – Det här är vägen till min familj! 

 

Sol och River går mot dockvrån. (Delar av observation 14, 5 april 2016) 

 

Sol bjuder in River till att leka. River accepterar inbjudan. Koda börjar med ett 

första försök genom att stå i ingången till dockvrån och läsa av icke-verbal 

entré. Efter att ha gått en sväng provar Koda ett andra försök en kombination 

av icke-verbal entré och att producera en variant av pågående handling då 

Koda träder in i lekområdet och letar lämpliga utklädningskläderkläder för att 

passa in i leken. Koda återkommer och utför ett tredje försök även denna gång 

provas icke-verbal entré, men denna gång följt av en störande entré genom att 

vifta med dockvagnsmadrassen runt i dockvrån. Som fjärde försök ännu en 

kombination av icke-verbal entré, då Koda kommer ut till mig (observatören) 

och Sol samt ställer sig strategiskt i lekområdet mellan oss, men blir ignorerad. 

Så då försöker Koda att producera en variant av pågående handling genom att 

låtsas äta ett bröd. Det femte försöket görs som en kombination av icke-verbal 

entré då Koda följer efter Sol och River och träder in i deras lekområde, vilket 

följer upp av en störande entré. I sekvensen framträder tydligt hur barnet om 

och om igen försöker få tillträde genom att kombinera några av strategierna på 

olika sätt och sedan upprepa dem gång på gång.  

 

 

Alla får vara med 

Något som framträde tydligt var att barnen vissa dagar/ tillfällen verkade anse 

att det var viktigare att alla fick vara med än att skydda och säkerhetsställa 

bevarandet av sin delade lek eller lekvärld. Det visar sig tydligt då strategin 

accepterar inbjudan var nästan den enda som användes i vissa observationer. 

Så som vid kojbygget i lekhallen innan lunch, där Zion (5.11) och Koda (4.2) 

börjar bygga en liten koja och sedan succesivt bygger på den och bjuder in 

Silver (2.4), som var i en annan del av lekhallen samt Star (3.11) och Moon (5.2) 

som hade målat. Sedan även River (5.2) och Lee-Lo (4.11) som kommer in från 

gården och till sist även de yngsta barnen Sky (2.9), Tintin (1.9), Lex (1.8), Mio 

(1.5). 

  
Zion och Koda börjar bygga en koja av kuddar, i ett hörn av lekhallen, medan Silver 

klättrar på klätterväggen i det motsatta hörnet. De bygger en ganska liten koja där 

de får plats båda två om de kryper ihop. De sitter i kojan en lång stund sedan går 

Zion ut ur kojan och bygger den lite större med några fler kuddar och ropar: 

 

Zion  – Silver kom och du får också plats!  (Zion håller upp en ”dörr” i kojan) 
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Silver hoppar ner från klätterväggen och springer över lekhallsgolvet till kojan. När 

Silver kryper in välter en av väggarna. 

 

Koda  – Nej, Silver! 

Zion  – Silver, du får vara försiktig! 

Silver  – Mmm!  (Tittar ursäktande på de andra) 

 

De tre barnen kryper in och ut ur kojan och bygger lite mer på den. De leker en lång 

stund. Sedan börjar det komma in fler barn i lekhallen som varit ute på gården.  

Star och Moon som har målat kommer in och börjar klättra på klätterväggen och 

åka ruschkanna med de yngre barnen (Sky, Tintin, Lex och Mio).  Efter en stund 

ropar: 

 

Zion  – Välkommen till vår koja! (Håller åter igen upp ”dörren”) 

Koda  – Ja, kom! 

 

Star och Moon hoppar över golvet bort till kojan och kryper in. De fem barnen 

hjälps åt att bygga lite mer på kojan, de hämtar filtar och fler kuddar. Nu har även 

River och Lee-Lo kommit in i lekhallen de springer och jagar varandra vid ett av de 

andra hörnen. Men när de efter ett tag springer i närheten av kojan och de barn som 

bygger stannar de upp och tittar, som för att se vad de gör. Sedan tar de varsin 

kudde och hjälper till att bygga, men en vägg rasar där River sätter sin kudde. 

 

Moon  – Nej, River! Inte där, du förstör!   (Var på River, ser ledsen ut och är på väg 

  ut ur lekhallen) 

Moon  – River, du får vara med! Kom!   

 

River vänder tillbaka mot kojan med ett leende på läpparna. De hämtar ännu mer 

filtar och kuddar och bygger en jätte stor koja. Nu börjar de yngre barnen att 

intressera sig för kojbygget, de kommer närmare och står och tittar, dock har de 

äldre barnen fullt upp med byggandet och att krypa in och ut ur kojan, så de 

uppmärksammar dem inte. Men efter ett tag tittar Moon upp: 

 

Moon  – Kom, här får ni plats!  (Observation 13, 4 april 2016) 

 

Zion och Koda bygger en koja och bjuder in Silver genom att hålla upp en dörr 

till kojan och ropar på hen som accepterar inbjudan.  De bygger vidare och 

snart bjuder de in fler barn, genom att Zion åter håller upp dörren och 

välkomnar dem. Moon och Star accepterar inbjudan och de fem barnen 

fortsätter bygga. River och Lee-Lo kommer inspringande i lekhallen och jagar 

varandra. Efter ett tag fångas de av kojbygget och stannar upp i de fem 

barnens lekområde icke-verbal entré. Då de inte får någon reaktion av de fem 

barnen, provar de att producera en variant av pågående handling. För Lee-Lo 

funkar denna strategi, men då River råkar riva en av väggarna i kojan tror hen 

att hen blir avvisad, då Moon utbrister: – Nej, River! Inte där, du förstör! Men 

Moon ropar tillbaka River, som accepterar inbjudan. De yngre barnen Sky, 

Tintin, Lex och Mio träder in i de äldre barnens lekområde, icke-verbal entré, 

men får till en början ingen uppmärksamhet. Efter en stund får även de en 

inbjudna av Moon och de accepterar inbjudan. I sekvensen framgick det 

tydligt att barnen under denna observation såg ett värde i att alla fick vara 

med, även om de var tvungen att bygga ut och bygga upp kojan så 
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inkluderades även de som råkade riva den, och de yngre som ofta brukar riva 

kojor.  

 

 

Vad berättar barn om tillträde till andras lekvärldar 

I de delar av kapitlet där barnen berättar om eller där jag tolkar barnens 

berättelser om tillträdesstrategier, har jag valt att uttrycka detta med barnens 

ord, som tillexempel att få vara med och leka istället för att få tillträde. När 

barnen berättar om hur de eller andra gör för att få vara med och leka, pratar 

de om fem olika strategier för tillträde. Två av dessa strategier var även 

strategier som var fram-

trädande i studiens 

observationer, medan två 

av strategierna var inte 

lika mycket fram-

trädande i observation-

erna och en av dessa fem 

strategier framträde inte 

alls i observationerna. De 

olika strategier barnen 

berättade om var fråga om 

tillträde(6), icke-verbal 

entré(1), hjälp från en icke 

deltagare(12), att producera 

en variant av pågående 

handling(2), och refererar 

till vänskap(11) .  

 

 

 

 

Fråga om tillträde 

Den första och vanligaste strategin barnen pratade om var att fråga om 

tillträde, barnen menade att för att få vara med dem eller någon annat barn 

skulle den som ville vara med och leka fråga de som lekte. Detta berättar River 

(5.2) i sin och Lee-Lo´s intervju: 
 

Jag  – Hur gör ni när ni vill vara med och leka? 

River  – Man frågar snällt och om den tjejen eller  

 killen säger ja då går man in annars går man därifrån. 

 

 (Del av intervju 3, 7 april 2016) 

 

River menar att man måste fråga snällt för att få vara med och leka samt att om 

man inte får vara med, får man göra något annat. Vid en annan intervju 

berättar Star (3.11) om hur hen och andra gör för att få vara med och leka:  

Figur 2: Totala mängden tillträden/strategi som 

               barnen berättade om i antal och procent. 
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Jag  – Hur gör du när du vill vara med och leka? 

Star  – Jag frågar om jag får vara med så klart! 

/../ 

Jag – Hur märker du att andra vill vara med och leka? 

Star – De frågar! Kommer in i dockvrån!  

 Jag  – Hur ska man göra för att få leka med dig? 

 Star  – Fråga! 

 (Del av intervju 6, 11 april 2016) 

 

Star menar även hen att det gäller att fråga om man vill vara med och leka, det 

är även så Star märker och vill att andra ska göra för att få leka med hen. Det 

framträdde tydligt i intervjuerna att barnen såg strategin att fråga om tillträde 

som ett användbart sätt att få vara med i andras lekvärldar. Större delen av 

barnen pratade om strategin att fråga om tillträde under sina intervjuer.  

 

 

Icke-verbal entré 

Det här var en strategi som barnen talade om och som också syntes frekvent i 

observationerna. Barnen beskrev denna strategi enligt följande, för att få vara 

med dem eller andra barn kunde den som ville vara med följa efter, vara i 

närheten eller helt enkelt vara där de som lekte var, det vill säga icke-verbal 

entré. Zion (5.11) berättar i sin intervju hur hen gör för att vara med och leka: 
 

Zion  – Frågar om jag får vara med, går dit  

 de leker, följer efter dem. 

 (Del av intervju 5, 11 april 2016) 

 

Zion berättar hur hen använder denna strategi, genom att gå dit andra leker 

och följer efter dem även om Zion först beskriver att hen frågar om tillträde. 

Det framträde tydligt i intervjuerna att barnen var medvetna om de var i 

lekområdet, det vill säga följa efter, vara i närheten eller helt enkelt vara där 

andra leker gav det möjlighet till att få vara med i andras lekvärldar, icke-

verbal entré.  

 

 

Hjälp från en icke deltagare 

Den tredje strategin barnen pratade om var hjälp från en icke deltagare och då 

menade barnen oftast att den som ville vara med och leka kunde be en vuxen 

om hjälp men några berättade även att de kunde fråga en kompis om hjälp. 

Barnen berättade under intervjuerna hur en vuxen kunde hjälpa till om man 

inte fick vara med, som Cleo (5.6) under sin intervju: 
 

Jag – Hur gör du när du vill vara med och leka? 

Cleo  – Man kan härma dem och göra likadant, följa  

 efter. Jag leker något likadant eller följer efter 

 och härmar dem. Eller frågar om jag får vara med? 

Jag – Vad gör du om du inte får vara med? 
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Cleo  – Då säger jag till fröken! 

 (Del av intervju 1, 30 mars 2016) 

 

I det Cleo berättar framträder det tydligt att om inte hen själv lyckas få vara 

med i leken så går det alltid att be en vuxen om hjälp.  Winter (5.6) nämner två 

olika alternativ hur man kan ta hjälp av icke deltagare under hens och Sols 

(5.11) intervju: 
 

Jag  – Hur gör du när ni vill vara med och leka? 

Winter – Jag vet inte, jag vet eller nej jag vet inte! 

Sol  – Man frågar!  

Winter  – Man måste fråga om man får var med och leka! 

 Eller så behöver man inte fråga ibland! 

Jag  – Vad gör du om du inte får vara med? 

Winter  – Då måste man fråga!   

Jag – Men om det inte hjälper vad gör man då? 

Winter  – Då frågar man en bra kompis River och då säger  

 River ja och då säger Sol också ja! Eller frågar man  

 en fröken om hjälp!  

  (Del av intervju 3, 7 april 2016) 

 

Winter nämner även hur man kan fråga en bra kompis men nämner även hen 

en vuxen till slut. Att be en vuxen om hjälp, var inte den första strategin som 

barnen använde sig av enligt deras berättelser, utan det var en strategi som de 

menade att de använde om de inte fick vara med efter att ha använt någon 

annan strategi. Det var alltså ingen förstahands strategi utan användes som 

sista utväg. 

 

  

Att producera en variant av pågående handling 

Det fjärde exemplet som barnen tog upp ryms inom strategin att producera en 

variant av pågående handling. Barnen menade att den som ville vara med 

kunde göra lika eller härma de som lekte, för att få vara med. Vilket Cleo (5.6) 

berättade i sin intervju (citatet ovan, intervju 1) men även Zion (5.11) som 

beskriver hur andra gör för att få leka med hen:  
 

Jag  – Hur märker du att andra vill vara  

 med och leka? 

Zion  – De ser lite glada ut!  

 De kommer dit vi leker och gör som vi gör! 

Jag  – Hur ska man göra för att få leka med dig? 

Zion  – Vara snäll. Gör som jag gör.   

  (Del av intervju 5, 11 april 2016) 

 

Zion beskriver hur andra gör när de vill leka, det vill säga gör som andra gör, 

härmar. Båda barnen berättade om hur barn kan använda sig av strategin att 

producera en variant av pågående handling. Denna strategi framträdde 

ungefär i hälften av intervjuerna med barnen, de berättade om hur de och 
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andra använde strategin som de menade handlade om att göra lika som den de 

vill leka med, härma.  

 

 

Referera till vänskap 

Den femte strategin var att referera till vänskap, de barn som pratade om 

denna strategi menade att för att få leka med dem var man tvungen att vara 

deras bästa vänner eller så valde de att försöka få leka med bra kompisar för 

dem fick man alltid vara med. Som Moon(5.2) berättade i sin intervju: 
 

Jag  – Hur ska man göra för att få leka med dig? 

Moon  – Vara snäll! Heta Star eller Blue!  

 (Del av intervju 4, 7 april 2016) 

 

Det framträder att Moon helst vill leka med sina bästa vänner som heter Star 

eller Blue, här var det just vänskapen som var viktig. Denna strategi 

framträdde i några av intervjuerna och barnen som pratade om strategin 

menade att det var bra kompisar och bästa vänner som var kriteriet för att få 

vara med och leka. 

 

 

Strategier barn använder för skyddande av lekvärldar 

De olika strategierna som framträdde i studien var först att verbalt eller icke 

verbalt avvisa. Det framträdde som en strategi där barnen antingen verbalt sa 

ifrån till den som försökte träda in i leken eller med kroppsspråk, blickar, 

handrörelser visade att den som försökte träda in i leken inte var välkommen.  

Att ignorera var den andra strategin som framträdde och den innebar helt 

enkelt att barnen ignorerar den som försökte få tillträde. Den tredje strategin 

som framträdde var skydda med kroppen, det vill säga att barnen lade sin 

kropp över saker som var en del av en delad lekvärld, satte sig på delar av 

lekområdet eller stoppade den som ville få tillträde till en delad lekvärld 

genom att stå i vägen och skyddade den med kroppen. Att ta/få hjälp av vuxen 

var den fjärde strategin som framträdde i studien och innebar att barnen 

hämtade/tillkallade en vuxen för att denne skulle hjälpa och skydda en delad 

lekvärld genom att till att säga till eller ta bort de som försökte få tillträde eller 

störde på annat vis. Även att närvarande vuxen grep in på eget initiativ för att 

skydda barnens delade lekvärld. Som femte och sista strategi framträdde att 

vara i ständig rörelse, det vill säga att barnen hela tiden rörde sig/bytte ställe 

för att undvika den som sökte tillträde.  Strategin används oftast under en 

längre tid, alltså flera gånger under samma leksekvens. Dessa strategier 

användes oftast inte för att skapar utanförskap, utan uteslutningar av kamrater 

blev konsekvenser av att barnen skyddade sin delade lekvärld. 
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Att verbalt eller icke verbalt avvisa 

En av de vanligaste strategierna som användes av barnen på avdelningen för 

att skydda sin delade lekvärld var att verbalt eller icke verbalt avvisa. Det 

framträde genom att barnen antingen sa ifrån verbalt eller med kroppsspråk, 

blickar, handrörelser kommunicerade till de andra barnen att de inte var 

välkomna att dela deras lekvärld. Som när Angel (3.4) både visar och talar om 

för Moon (5.2) att hen inte är välkommen: 

 
Moon – Får jag vara med!  (Börjar klättra upp men Angel sätter  

 upp handen)  

Angel – Nej, du får inte vara med! H-n ska!  

 (Del av observation 2, 31 mars 2016) 

 

Här visar Angel tydligt för Moon med både rösten och en med en stoppande 

hand att hen inte vill att Moon ska vara med i leken. Det framträder tydligt i 

sekvensen hur det barnet som försöker skydda sin redan delade lekvärld 

använder strategin att verbalt eller icke verbalt avvisar, genom att först icke 

verbalt stoppa med handen och sedan verbalt säger ifrån. Denna strategi 

framträder även i ett annat tillfälle som när Sky (2.9) och Koda (4.2) leker med 

trämaten och båda två verbalt avvisar Lee-Lo (4.11) som försöker få tillträde: 

 
Lee-Lo – Jag är också törstig!  (Och försöker ta en flaska)  

Koda – Nej! 

Sky – Ne!! Nää min, nä min! (Del av observation 4, 31 mars 2016) 

 

Både Koda och Sky använder rösten och ger tydliga signaler till Lee-Lo att 

hens tillträdes försök inte accepteras. Det framträder tydligt även i denna 

sekvens hur barnen skyddar sin delade lekvärld använder sig av strategin att 

verbalt eller icke verbalt avvisa, genom att verbalt säga ifrån. 

 

 

Att ignorera 

En strategi som också var vanlig förekommande bland barnen var att ignorera. 

Den kunde vara mer eller mindre uppenbart medveten, det vill säga att barnen 

vid en del tillfällen som de i exemplen nedan ignorerar barnen medvetet dem 

som vill få tillträde. Andra gånger när barn blev ignorerade var det för att 

ingen uppmärksammade/märkte deras tillträdesförsök. I detta exempel gör 

River (5.2) ett medvetet val då hen och Sol (5.11) leker att de är tjuvar och Koda 

(4.2) försöker få tillträde: 

 
Koda går till dockvrån och hämtar poliskläderna. Sol och River springer runt och 

låtsas ta saker. Koda ställer sig i vägen och försöker stoppa River som ignorerar 

Koda genom att ta en annan väg, /../ 

 (Del av observation 16, 5 april 2016) 

 

River undviker Kodas tillträdes försök genom att ignorera Koda och ta en extra 

sväng för att komma runt hen. I denna sekvens framträder det tydligt hur 
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barnet medvetet använder sig av strategin att ignorera, då denne går en extra 

sväng för att undvika den som vill få tillträde och sedan inte låtsas om hen. 

Eller som när Winter (5.6) och Zion (5.11) har bestämt att de ska leka affär och 

River (5.2) ihärdigt försöker få tillträde: 

 
River bestämer sig för att lägga bort sina ”onda fingrar” och provar en ny taktik. 

Där River försöker förhandla med Winter att det är hen som ska stå i kassan. 

Winter ignorerar detta försök och:     

 

Winter  – Kom och köp, Zion!  

  (Del av observation 20, 7 april 2016) 

 

Winter låsas inte om River utan ropar till sig Zion i stället, så Winter undviker 

Rivers tillträdesförsök genom att använda strategin att ignorera. Så det 

framträder tydligt att barnet i denna sekvens medvetet använder sig av 

strategin. 

 

 

Skydda med kroppen 

En strategi som jag kunde se att barnen på avdelningen ofta använde för att 

skydda saker i eller områden av den delade lekvärlden var att skydda med 

kroppen. Som när Koda (4.2) och Sky (2.9) skyddar trämaten och delar av sin 

gemensamma lekvärld mot Lee-Lo (4.11): 

 
Lee-Lo försöker sätta sig bredvid Koda och Sky och äta av maten men då flyttar 

Koda mot hen och trycker undan Lee-Lo: 

 

Koda  – Nej !!   Sluta! 

 

Lee-Lo går där ifrån. Koda och Sky fortsätter att leka men Koda sätter sig så att de 

kan skydda sin mat i hörnet på soffan. Lee-Lo kommer och tar mat och går där 

ifrån. Silver står bredvid med en flaska i munnen.  Koda sätter sig närmare maten 

och skyddar den med kroppen, Lee-Lo kommer tillbaka: 

 

Lee-Lo  – Jag är också törstig!  (Och försöker ta en flaska.)  

Koda  – Nej! 

Sky  – Ne!! Nää min, nä min!  

 

Både Koda och Sky lägger sig över maten! Silver står bredvid med en annan flaska i 

munnen. Och håller med Koda och Sky.  

 
Lee-Lo  – Nä de är dagis!   

 

Lee-Lo backar ett steg.  Koda, Sky och Silver dricker, äter och håller koll på de 

andra. Lee-Lo försöker återigen ta mat och lyckas denna gång först ta en citron och 

sedan en flaska då protesterar även Silver: 

 

Silver  – Nääää!!  
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Koda skyddar maten genom att lägga sig på den.  

  

 (Delar av observation 4, 31 mars 2016) 

 

Koda börjar med att skydda lekområdet med kroppen genom att flytta mot 

Lee-Lo och knuffa bort hen. För att sedan Koda och Sky sätter sig så att de får 

maten i hörnet av soffan och deras kroppar blir skydd åt varsitt håll.  Då Lee-

Lo lyckas ta mat sätter sig Koda ännu närmare för att skydda maten med sin 

kropp. När nu Lee-Lo kommer tillbaks och försöker ta mat, protesterar både 

Koda och Sky samt lägger sig över maten. Vid Lee-Lo’s sista försök lägger sig 

Koda över maten igen. I denna sekvens framträder tydligt hur barnen med 

hjälp av sina kroppar skyddar delar av lekområdet och trämaten som är en del 

av deras delade lekvärld mot tillträde och störande hot.  

 

 

Att ta/få hjälp av vuxen 

En strategi som barnen på avdelningen antigen själv tog till då någon/några 

hotade att störde och förstöra deras delade lekvärld eller som pedagogerna 

spontant använde för att skyddade några barns delade lekvärld var att ta/få 

hjälp av vuxen. Som när Star (3.11) och Moon (5.2) tar hjälp av Tvåan 

(pedagog) att skydda deras middagsbjudnings lek mot River (5.2) och Koda 

(4.2) störande attack: 

 
Star och Moon har dukat upp mat, porslin och gjort fint i dockvrån där de har 

middagsbjudning. Efter att Moon och Star har lekt ett tag kommer River och Koda 

och ställer sig i dörröppningen till dockvrån. Star och Moon tittar ogillande mot 

dem, Koda och River viskar och går runt hyllan och fram till bordet där Star och 

Moon har dukat, Koda och River tar så mycket mat de hinner och springer i väg. 

Moon och Star protesterar och springer efter och säger till Tvåan att River och Koda 

förstör och tar deras mat. Tvåan säger till River och Koda som lämnar igen maten. 

Moon och Star går tillbaka med maten och börjar återställa dukningen. 

 
 (Delar av observation 19, 6 april 2016) 

 

Här tar Moon och Star hjälp av Tvåan att stoppa River och Koda samt få dem 

att ge tillbaka maten, det vill säga Moon och Star tar hjälp av en vuxen. Eller 

som då Moon (5.2), Star (3.11) får hjälp av Tvåan (pedagog) och Trean 

(pedagog) att skydda sin delade lekvärld mot River (5.2) och Lee-Lo (4.11) som 

kommer och vill ha tillträde: 

 
Moon och Star sitter vid bordet i köket och bygger lego med Trean. River och Lee-

Lo är på väg till dockvrån där de har sagt att de ska leka, men stannar upp vid 

bordet och hänger kvar vid bordet där Star och Moon bygger lego utan att säga 

något.  Efter ett tag. 

 

Lee-Lo  – Hej!   (Till Star, ingen reaktion) 

River – Vad bygger ni? 

Trea – Moon, Star och jag håller på att  
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 bygga, upp staden! (betonar vilka som håller på med lego) 

 
Då Tvåan som suttit med River och Lee-Lo kommer: 

 

Tvåan – Det är inte okej att stå här och hänga!  

 Skulle inte ni till dockvrån?  

 Ni stör de som spelar! 

Lee-Lo  – De spelar inte!  

Tvåan  – Nej de spelar inte, men de bygger lego! 

Lee-Lo  – Får vi också bygga!? 

Tvåan  – Nej, ni sa att ni skulle leka i dockvrån!  

 Så ni får gå dit! Nu bygger Moon och Star! 

 

River och Lee-Lo går till dockvrån  

 (Observation 5, 31 mars 2016) 

 

Moon och Star får först hjälp av Trean som förklarar för River och Lee-Lo 

genom att betona att det är Moon, Star och hen som bygger, det vill säga dem 

får hjälp av en vuxen att skydda leken. Sedan hjälper även Tvåan Moon och 

Star att skydda deras byggande och lek med lego, som var ett mycket attraktivt 

lek material, men vill även få River och Lee-Lo att fullfölja det de tänkt att 

göra. I den första sekvensen framträder det tydligt hur barnen tar hjälp av en 

vuxen medan i den andra sekvensen framträder det tydligt hur barnen får 

hjälp av vuxna. 

 

 

Att vara i ständig rörelse 

En strategi som framträdde tydligt i olika observationer var att vara i ständig 

rörelse, jag kunde se hur barnen flyttade sig fram och tillbaka, runt runt, allt 

för att undvika de som försökte få tillträde. Som då Sol (5.11) och River (5.2) 

rör sig runt, fram och tillbaka mellan dockvrån och bilen(hyllan) för att inte 

störas av Kodas (4.2) tillträdes försök: 
 

River och Sol fortsätter att åka i bilen, Koda står bredvid hyllan. 

 

River  – Nu är vi framme! 

Sol  – Var är vi? 

River  – Det här är vägen till min familj! 

 

Sol och River går mot dockvrån. Koda kommer in i dockvrån med madrassen. 

 

River  – Nu måste vi åka till kungariket igen! 

 
River och Sol går mot bilen och klättrar upp i den. De ignorerar Koda som följer 

efter. 

 

River  – Vi måste åka fort innan festen slutar!   
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Koda ställer sig framför bilen och håller i, River låsas inte om Koda utan vänder sig 

mot Sol: 

 

River  – Vet du hur snabbt den här kan köra? Brumm! Framme! Snabbt va! 

Sol  – (något ohörbart)  

 

De går mot dockvrån och Koda följer efter de till dockvrån. Koda står i dörren till 

dockvrån: 

 

Koda  – Du e dum! (Ingen reagerar på det Koda säger) 

River  – Jag måste tillbaka till min familj,   

 men du kan stanna här!  (Till Sol och börjar gå mot bilen) 

Sol  – Jag måste följa med dej!  

 

Och springer efter. De sätter sig på bilen och kör, Koda kommer och då är de 

framme och går tillbaka till dockvrån. 

Koda kommer efter och rycker tag i det täcke som River håller på att dra över sig i 

sängen då hen ska sova. 

 

River  – Sluta! 

Sol  – Go natt prinsen! Jag åker tillbaka till  

 slottet vi ses i morgon! (Sol går till bilen) 

 

Koda lägger sig på River, som försöker ignorera Koda men kliver snart upp och går 

till Sol. Koda följer efter. 

 

River  – Nu e de morgon!  

 

Sol går till dockvrån och River klättrar upp i bilen och kör mot slottet. Koda sätter 

sig bakom River och tar tag i Rivers huvud, River ignorerar Koda. Och låtsas vara 

framme och går till dockvrån.  

 (Delar av observation 14, 5 april 2016) 

 

Sol och River rör sig hela tiden bort från Koda. När Koda stör dem vid bilen 

går de tillbaka till dockvrån (Rivers hem) och när Koda kommer till dockvrån 

går River och Sol tillbaka till bilen för att åka tillbaka till Sols kungarike. Och 

när Koda kommer fram till bilen säger River något om att bilen kan köra jätte 

fort för att Sol och hen ska kunna återvända till dockvrån (Kungariket). Men 

då Koda kommer, börjar River gå mot bilen igen och säger till Sol att hen 

måste till sin familj men att Sol kan stanna, men Sol springer efter. De sätter sig 

i bilen och åker men direkt när Koda kommer, är de framme och går mot 

dockvrån (Rivers hem) Koda följer efter. River lägger sig för att sova och Sol 

säger – Go natt! och går till bilen för att åka tillbaka till Kungariket. Då Koda 

stör och bråkas med river kliver hen upp och går mot bilen och Sol och säger: – 

Nu e de morgon! Sol går till dockvrån och River klättrar upp i bilen för att köra 

mot Sols Kungarike, när Koda klättrar upp bakom River och tar tag i hens 

huvud hoppar River ner och går till dockvrån (kungariket). I sekvensen 

framträdde mycket tydligt hur de två barnen som delade lekvärld var i 

konstant rörelse för att undvika de barn som störde och försökte få tillträde. 
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Vad berättar barn om skyddande av lekvärldar 

Barnen berättade även om olika strategier för hur de skyddade lek med andra. 

De berättar om tre strategier och den första de pratade om var att verbalt 

avvisa. Den andra strategin barnen pratade om var att ta hjälp av en vuxen och 

sedan pratade de om en tredje strategi som var att gå i väg.  

 

 

Verbalt avvisa 

Strategin som nästan alla barn pratade om var att verbalt avvisa. Barnen 

menade att de på olika sätt kunde säga ifrån till dem som ville vara med och 

leka. Som Star (3.11) i intervjun: 
 

Jag  – Vad gör du om någon vill vara med och leka, men du inte vill? 

Star – Du får inte! (sätter upp handen) Gå härifrån! 

  

 (Del av intervju 6, 11 april 2016) 

 
 

Star beskrev med inlevelse hur hen sa ifrån till de som vill ha tillträde till en 

lek, om Star inte vill leka med denne. Eller som Sol (5.11) berättade i intervjun:  
 

Jag  – Vad gör du om andra vill vara med och leka? 

Sol  – Man säger nej!   

 (Del av intervju 3, 7 april 2016) 

 

Även Sol beskriver hur hen säger nej till de som vill vara med och leka. Det var 

ett barn som inte pratade om att verbalt avvisa och sa att hen lät alla vara med, 

för hen vill inte göra någon ledsen. I övrigt framträdde tydligt under 

intervjuerna att barnen såg strategin verbalt avvisa som en användbar strategi, 

och de berättade om olika sätt de kunde säga ifrån till de som ville vara med 

och leka. 

 

 

Ta hjälp av en vuxen 

En strategi som en del barn pratade om var att ta hjälp av en vuxen att skydda 

sin delade lekvärld. Detta menade barnen att de kunde göra när någon inte 

lyssnar och störde dem i deras lek. Detta framkom i intervjun med Moon (5.2): 

 
Jag  – Vad gör du om någon vill vara med  

 och leka, men du inte vill? 

Moon  – Säger Nej! Du får inte vara med oss!  

 Gå! Sluta! Ropar på fröken! 

  

 (Del av intervju 3, 7 april 2016)  
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Moon beskriver först hur hen använder verbalt avvisande men om det inte 

hjälper så kan de ta hjälp av en fröken, så det är inte det första alternativet men 

det används om inget annat hjälper. Denna strategi framträdde i barnens 

berättelser som ett sistahandsallternativ när inget annat hjälpte då berättade de 

hur man kunde tillkalla en vuxen för att få hjälp. 

 

 

Gå i väg 

Den tredje strategi det pratades om var att gå i väg. Att gå iväg kan jämföras 

med att ignorera eller vara i ständig rörelse som framträdde i observationerna. 

River (5.2) berättade så här i intervjun: 
 

Jag  – Vad gör du om någon vill vara med  

 och leka, men du inte vill?  

River  – Går iväg eller säger jag vill inte leka den leken. 

 

Som jag förstod River så gick hen iväg och fortsatte leka någon annanstans om 

hen vill undvika någon. Exempelvis som när River och Sol leker prins och 

prinssessalek och då hela tiden går i mellan dockvrån och bilen för att komma 

bort ifrån Koda som stör och följer efter. Denna strategi framträdde i barnens 

berättelser som en flykt strategi, där barnen försökte hålla sig undan eller 

ignorera dem som barnen inte ville leka med.  

 

Alla tre skyddande strategierna som barnen pratar om att de och andra 

använd sig av, var också strategier som framträdde tydligt i de olika 

observationerna i studien, så barnens berättelser visade på en medvetenhet om 

hur de och andra ofta handlade.  
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 Diskussion 
I detta avslutande kapitel har jag valt ut det jag funnit mest intressanta att 

diskutera ur resultatet, jämfört det med tidigare forskning i förhållande till 

studiens syfte. Syftet med studien har varit att öka kunskapen om barns delade 

lekvärldar i förskolan. Genom att observera och intervjua barnen, för att sedan 

analysera vilka strategier barn använder för att få tillträde till andras 

lekvärldar och att skydda sin lekvärld. 

 

 

Resultatdiskussion 

Enligt Johansson (1999, 2007) är det viktigt för barn att få skapa och dela 

lekvärdar med andra, vilket ger barn en känsla av gemenskap och tillhörighet. 

Detta bidrar till att barn försöker få tillträde till andras lekvärldar men också 

att de som delar lekvärldar skyddar dem från andra. Resultatet av studien 

visar på hur barnen använder och berättar om olika strategier för tillträde men 

även hur barnen använder och berättar om strategier för skyddande av 

lekvärldar. 

 

Uteslutning eller inneslutning, beror på vems perspektiv som intas 

Inneslutningar och uteslutningar kan innebära helt olika saker beroende på 

vems perspektiv man intar. Ses handlingarna från ett icke deltagande barns 

perspektiv, som försöker få tillträde till andras delade lekvärld, kan ett 

inträdesförsök ses som en uteslutning om barnet nekas tillträde och inte får 

tillträde. Medan samma tillträdesförsök kan ses som en inneslutning av de 

barnen som redan delar lekvärld, då de skyddar den lekvärld de har. Men 

precis som Corsaro (2005) och Wrethander Bliding (2004) studier visar är inte 

uteslutningar någon isolerad handling för att neka barns tillträde och vilja att 

delta utan en konsekvens av ett relationsarbete, där barn skyddar sin redan 

etablerade lekvärld för att skapa tillhörighet och gemenskap. I resultatet av 

min studie framgår tydligt att barnen vid olika tillfällen ändrar perspektiv och 

ser på inneslutningar och uteslutningar olika beroende på vilket 

perspektiv/possession de själva har. I första läget kan de vara barnet som nekas 

tillträde och känna sig orättvist behandlat. I nästa sekvens när barnet själva fått 

tillträde och var en del av lekvärlden kunde de neka någon annan för att 

skydda den relation och lekvärld de då har blivit en del av. Som när Koda 

försöker få tillträde till Sol och Rivers tjuv och polis lek. Koda gör ett antal 

tillträdesförsök som nekas. När hen väl har fått tillträde, så nekar Koda strax 

efter Zion som försöker få tillträde, för att skydda den relation och lekvärld 

Koda nu delar med Sol och River. Även fast barnen själva har slitigt för att få 

tillträde till en lekvärld så vet de hur skör lekvärlden är, vilket också betonas 

av Wrethander Bliding (2004), så därför ser barnen vikten av att skydda den 
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från ytterligare påfrestning. Detta är även något Tellgren (2004) funnit i sina 

studier och menar att genom att barnen nekar andra barn tillträde uppehåller, 

stärker och inrättar de sin pågående relation och delade lekvärld. Det kan 

förtydliga vikten av att se på händelser som uteslutningar från flera perspektiv 

då de ofta bara är skyddande av den redan etablerade relationen och 

lekvärlden.  

 

Det gäller dock att vara observant på om det är något som sker systematiskt 

och ofta drabbar samma barn. Wrethander Bliding (2004) och Öhman (2009) 

beskriver nämligen att om det sker systematiskt och mer kontinuerligt mot 

samma barn kan de upplevas som mobbing och kränkande behandling. Detta 

kan vara ett uttryck för de värderingar, normer och regler som präglar barns 

kamratkultur, dock var det inget jag upplevde eller som framträdde under min 

studie utan kamratkulturerna på avdelningen präglades oftast av mer 

välkomnande och sympatiska värderingar. Ibland skyddade barnen den 

delade lekvärld de själva befann sig i för tillfället och ibland var de den som 

blev nekad tillträde. Eftersom uteslutningar har två sidor, en positiv och en 

negativ, beroende på vems perspektiv man utgår ifrån. Därför kan det tänkas 

att det blir viktigt att förskolan ser på barnens tillträden och skyddande av 

lekvärdar från flera perspektiv. Då en uteslutning både är skyddande av delad 

lekvärld för att skapa relationer, samhörighet och gemenskap samt nekande av 

tillträde vilket kan skapar utanförskap enligt Wrethander Bliding (2004).  

  

De mest framträdande strategierna  

I en studie som Corsaro (1979) genomförde var det två strategier som utgjorde 

ungefär sextio procent av inträdesförsöken, det vill säga icke verbal entré och 

att producera varianter av pågående aktivitet, detta var något som också 

framträdde i denna studies resultat, med liknande resultat.17 De barn som ville 

få tillträde närmade sig lekområdet som var en del av den lekvärld de ville 

träda in i och uppehöll sig i området, följer efter, härmar och/eller gjorde en 

liknande handling som de barn de ville dela lekvärld med. Barnen i denna 

studie använde dessa strategier i stort sett i alla observationer och det 

framträdde tydligt att barnen kombinerar dessa samt ibland även andra 

strategier för att få tillträde till lekvärldarna. Som River när hen kommer, 

ställer sig i lekområdet och tittar på Moon, Star och Sol när de leker 

middagsbjudning. För att sedan återvända klädd till prins med blommor och 

frukt som gåva till middagsvärden Moon. Här framträde det tydligt hur River 

använde dessa strategier för att få tillträde till den lekvärld hen tidigare också 

hade gjort en mängd tillträdesförsök till.  Det skulle kunna vara ett tecken på 

att barnen som vill ha tillträde till andras lekvärldar, ofta befinner sig i eller i 

direkt närheten av lekområdet. 

 

Barnen berättade även under studiens intervjuer hur de och andra barn 

brukade göra för att få tillträde till pågående lek och andras lekvärldar. De 

                                                 
17 De två mest framträdande i Corsaros studie (203+148)/592= 0,5929 och med 

(56+58)/195= 0,5846 i denna studie, de vill säga nästan 60 % i båda studierna. 
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strategier barnen berättade om var bland annat de två som framträdde mest 

under observationerna, det vill säga icke verbal entré och att producera 

varianter av pågående aktivitet, men också fråga om tillträde och ta hjälp av en 

icke deltagare. Den strategin som i stort sätt alla barn pratade om var att fråga 

om tillträde, de menade för att få vara med i deras eller någon annans lekvärld 

skulle den som ville ha tillträde, fråga om den fick vara med. Men studiens 

observationer visade att det bara var ett fåtal barn som någon gång använde 

strategin att fråga om tillträde, även om större delen av barnen pratade om 

den. Detta kan bero på att barnen ofta uppmuntras att verbalt fråga om 

tillträde enligt Tellgren (2004), men att det sedan är mer naturligt för dem att 

gå dit leken är, härma, följa efter och/eller göra lika som den man vill leka med. 

Vilket också var strategier barnen pratade om, vilket var något som 

överraskade mig, då jag hade tänkt att detta var något barnen gjorde 

undermedvetet, utan att reflektera över. Då jag tidigare fått svaret - Vet inte! 

Ingen aning eller man frågar om man får vara med! Då jag frågat barn hur de 

gör när de vill vara med och leka? Men så var inte fallet nu, barnen på 

avdelningen beskrev i intervjuerna hur de gjorde för att få vara med och leka, 

de går dit andra leker, följer efter, härmar och/eller gör som andra gör. Detta 

tyder på att barnen är medvetna om hur de och andra brukar göra för att få 

tillträde till andras lekvärldar. 

 

 

Barnens berättelser överensstämde ofta med hur de skyddade leken 

Enligt Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) styr och kontrollerar barnen det 

sociala livet i förskolan genom att använda strategier för att göra sig 

oåtkomlig, gömma, skapa och/eller skydda sina delade lekvärldar. I 

intervjuerna berättade barnen om olika strategier de använde för att skydda 

sina delade lekvärldar. Verbalt avvisa var en strategi som nästan alla barn 

pratade om, vilket också framträdde i observationerna även fast det var fler 

barn som använde strategi där, då alla barn inte var med på intervjuerna. Det 

var dock ett barn som inte pratade om att verbalt avvisa, detta barn sa att hen 

lät alla vara med, för hen vill inte göra någon ledsen. Detta stämde bra överens 

med vad som framträdde i observationerna då barnet ofta var med i lekar där 

alla var välkomna. Även strategin ta hjälp av en vuxen som en del barn 

pratade om och barnen menade att det var en strategi de kunde använda när 

någon inte lyssnar och störde dem i deras lek, men det var inget förstahands 

alternativ.  Precis som Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver 

valde barnen att i första hand lösa situationen på egen hand. Men 

observationerna visar också tydligt att endast när situationen går över styr, 

tillkallas en närvarande vuxen. Att gå i väg var också en strategi det pratades 

om och som den beskrevs så kan den jämföras med att ignorera eller vara i 

ständig rörelse var strategier som framträde i observationerna. Alla tre 

skyddande strategierna som barnen pratar om använder dem också och det 

framträder tydligt i de olika observationerna i studien. Vilket visar på en 

medvetenhet hos barnen, de är tydligt att barnen vet hur de brukar skydda 

sina lekvärldar från andras tillträdesförsök. 
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Alla får vara med 

När pedagogerna fanns närvarande och var delaktiga i barns lek behöver de 

barn som vill ha tillträde inte använda sig av de olika tillträdesstrategierna. 

Barnen kunde oftast utan problem bli en del av andras delade lekvärld, vilket 

även Tellgren (2004) nämner i en av sina studier. Därför undvek jag dessa 

situationer från en början vid mina observationstillfällen, då jag inte såg några 

inträdes försök. Insåg dock senare att dessa var intressanta likt andra 

observationer där alla fick vara med, då dessa visade på vikten av tillhörighet 

och gemenskapens betydelse. 

 

Barn är sociala och det är viktigt för dem att få känna tillhörighet och 

gemenskap, de strävar därför efter att varje dag få ingå och skapa 

gemenskaper med andra (Ivarsson 2003). Författaren menar vidare att 

gemenskaper är vidare än vänskap och att barn på samma avdelning kan 

känna gemenskap. Resultatet visade att vissa dagar/tillfällen ansåg barnen på 

avdelningen att känslan av att få tillhörighet till denna gemenskap var 

viktigare än att skydda och säkerhetsställa bevarandet av sin redan etablerade 

och delade lekvärld. Som när Zion och Koda bygger koja i lekhallen och redan 

har en delad lekvärld, bjuder in i stort sätt alla barn som är i närheten. 

Observationen visar tydligt hur de kunde vara på avdelningen vissa 

dagar/tillfällen och detta medförde att strategin accepterar inbjudan 

framträdde tydligt vilket förvånade mig då den inte var så framträdande i de 

studier Corsaro (1979) beskriver. Dessutom hade strategin säkerligen kunnat 

framträdit ännu tydligare om jag hade observerat alla de tillfällen då alla barn 

fick vara med. Vilka inte uppfattades som intressanta från början då jag inte 

såg något skyddande av lekvärldar och barnen inte tycktes behöva några 

tillträdesstrategier. Vilket bidrog till att en hel del tillfällen då strategin att 

acceptera inbjudan användes inte dokumenterades.  

 

Detta kan vara ett uttryck för de värderingar och intresset för gemenskapen 

som präglar kamratkulturen på avdelningen. Att barnen vid vissa tillfällen, 

framförallt när det var färre barn på avdelningen värnade om värdet att alla får 

vara med, framför att skydda en lekvärld med få barn. Det var något som 

framgick även i en studie Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) genomförde, 

där det framgick att när det är färre barn, var de mindre konflikter och 

uteslutningar som annars kan blir konsekvensen av skyddandet av lekvärldar. 

  

Förslag på vidare forskning 

Något som hade varit intressant att studera närmare var vilka av barnens 

tillträdesstrategier som var mest effektiva, det vill säga vilka som gav flest 

positiva tillträden, där barnen faktiskt fick bli en del av den delade lekvärden 

de försökte få tillträde till. För då skulle pedagoger kunna ta tillvara den 

kunskapen och hjälpa barnen som har svårt att få tillträde att lättare ta sig in i 

de delade lekvärldarna. Men också en aspekt som jag har sett men inte valt att 

ta upp något om, skulle vara intressant att fördjupa sig i nämligen hur barnens 
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verbala förmåga påverkar deras möjlighet till tillträde och äldre barn som 

saknar ett gemensamt verbalt språk. 

 

Tack! 

Jag vill tacka de som medverkade och/eller de som gav tillstånd till 

observationer och intervjuer, så som barnen, pedagogerna, vårdnadshavarna 

och förskolechefen som varit en förutsättning för att genomföra studien. Jag 

vill också tacka min handledare Catarina Arvidsson som genom vägledande 

kommentarer och inspirerande samtal drivit mig framåt i mitt skrivande.  
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BILAGA 1: Missiv till förskolechefen 

Hej, Xxxxxx! 

Jag vill bara förtydliga det vi pratade om på tidigare och ge lite skriftlig 

information. Jag går som sagt sista terminen på Mittuniversitetets 

förskollärarutbildning i Härnösand. Så det har nu blivit dags för mig att 

genomföra mitt examensarbete och jag har fått möjlighet att genomföra min 

studie på avdelningen Xxxxxx.  

Det jag kommer att studera är barns lek. Syftet med studien är att ge ökad 

kunskap om barns lekvärld och hur den påverkas av yttre omständigheter. 

Detta önskar jag att göra med hjälp av observationer och barnsamtal.  

Observationerna kommer att ske under olika tillfällen, då barnen leker och 

kommer delvis att dokumenteras med videokamera. Samtalen kommer att ske 

med ett-fyra barn åtgången och dessa samtal kommer att spelas in. 

Anledningen till att jag bland annat filmar och spelar in är att jag få större 

möjlighet att uppfatta det barnen gör och säger. Jag kommer troligtvis vara på 

avdelningen under v.13-14. 

Jag kommer i utförandet av min studie följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet samt nyttjandekravet. Vilket innebär att både ni, pedagogerna, 

vårdnadshavarna och barnen blir informerade om att jag kommer att 

observera och samtala med barn. Det innebär också att allt deltagandet är 

frivilligt och att barnen, vårdnadshavare och pedagogerna när som helst kan 

avbryta barns medverkan. Jag kommer alltid fråga barnen om det vill delta i 

observationer och samtal. Det insamlade materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, det vill säga material kommer att kodas och jag kommer inte att 

använda vare sig enskilda barns, pedagogers eller förskolans namn samt att 

inga bilder kommer förekomma i examensarbetet. Det insamlade materialet 

kommer enbart att användas till detta examensarbete, och kommer att 

förstöras när arbetet är godkänt. 

Tack, för att jag får vara på Xxxxxx! 

Vänliga hälsningar Marita Åström  

Kontakta mig gärna om det kommer upp frågor/funderingar: 070-XXX XX XX 

eller xxxxxxxx@student.miun.se 



  

 

 

BILAGA 2: Förfrågan till vårdnadshavare 

Hej, 

jag heter Marita Åström och går sista terminen på Mittuniversitetets 

förskollärarutbildning i Härnösand. Det har nu blivit dags för mig att 

genomföra mitt examensarbete. Personalen på er förskola har gett mig tillåtelse 

att följa barngruppen, men för att kunna observera och samtala med 

barngruppen behöver jag er vårdnadshavares godkännande. 

Det jag kommer att studera är barns lek. Syftet med studien är att ge öka 

kunskap om barns lek och hur den påverkas av yttre omständigheter. 

  

Observationerna kommer att ske vid några tillfällen då barnen leker och 

kommer att dokumenteras med videokamera. Samtalen kommer att ske med 

två-tre barn åtgången och dessa samtal kommer att spelas in. Anledningen till 

att jag filmar och spelar in är att jag få större möjlighet att uppfatta det barnen 

gör och säger. 

Jag kommer i utförandet av min studie följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets-

kravet samt nyttjandekravet. Vilket innebär att både ni, era barn och 

pedagogerna blir informerade om att jag kommer att observera och samtala 

med era barn. Det innebär också att allt deltagandet är frivilligt och att barnen 

eller ni när som helst kan avbryta era barns medverkan. Jag kommer alltid 

fråga barnen om det vill delta i observationer och samtal. Det insamlade 

materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga material kommer 

att kodas och jag kommer inte att använda vare sig enskilda barns, pedagogers 

eller förskolans namn samt att inga bilder kommer förekomma i 

examensarbetet. Det insamlade materialet kommer enbart att användas till 

detta examensarbete, och kommer att förstöras när arbetet är godkänt. 

 

Kontakta mig gärna om ni har frågor/funderingar: 

xxxxxxxx@student.miun.se 

 

 

Tack på förhand!  

Vänliga hälsningar Marita 
 

 

 

 



  

 

 

Mycket värdefullt för mig att denna lämnats till personalen senast 14 mars. 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Barnets namn                            Datum 
 

□  Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar  

□ Jag/vi vill inte att mitt/vårt barn deltar 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________    

Vårdnadshavares underskrift                

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 



  

 

 

BILAGA 3: Intervjufrågor till barnen 

 

Vad gilla du att leka? 

Var gillar du att leka?  

Vem gillar du att leka med? 

Hur gör du när du vill vara med och leka? 

Får du vara med och leka? Hur ofta? 

Vad gör du om du inte får vara med? 

Hur märker du att andra vill vara med och leka? 

Hur gör de då? 

Hur ska man göra för att få leka med dig? 

Vad gör du om någon vill vara med och leka, men du inte vill? 

Vad är det som gör att du inte vill leka med alla? 



  

 

 

BILAGA 4: Britt Tellgrens översättning och 

förklaringar av Corsaros access-strategies  

1. Non-verbal entry, Icke-verbal entré: att träda in i ett område nära de händelser 

eller episoder som pågår utan att säga något. Att själv placera sig inom området utan 

att säga något. 

 

2. Producing variant of ongoing behavior, Att producera en variant av pågående 

handling: att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) 

skapa något som liknar det beteende eller den handling som pågår. 

 

3. Disruptive entry, Avbrytande, störande entré: att träda in i ett område där 

episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa en pågående 

aktivitet. 

 

4. Encirclement, Omringande av område: att fysiskt omringa eller cirkla kring ett 

område där episoder pågår utan verbal markering. 

 

5. Making claim on area or object, Att verbalt göra anspråk på området eller något 

föremål: att träda in i området där episoder pågår och verbalt gör anspråk på området 

eller ett objekt. 

 

6. Request för access, Fråga om tillträde: att träda in i området där episoder pågår 

och verbalt fråga om lov att få vara med. 

 

7. Questioning participants, Att fråga en deltagare: att träda in i området där 

episoder pågår och fråga någon deltagare om pågåendeaktivitet. 

 

8. Reference to adult authority, Att referera till vuxnas auktoritet: att träda in i 

området där episoder pågår och producera verbal referens till vuxnas auktoritet eller 

regler vad gäller tillträde till lekområdet. 

 

9. Offering of object, Att erbjuda en sak: att träda in i området där episoder pågår och 

(verbalt eller icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller present) till någon eller 

några av deltagarna. 

 

10. Greeting, Hälsning: att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa på 

en eller fler deltagare. 

 

11. Reference to affiliation, refererar till vänskap eller medlemskap: att träda in i 

området där episoder pågår och referera verbalt till medlemskap eller vänskap med en 

eller fler deltagare. 

 



  

 

 

12. Aid from non-participant, Hjälp från en ickedeltagare: verbalt fråga om stöd 

eller hjälp att erhålla tillträde från ickedeltagare till området där episoder pågår. 

 

13. Accepting invitation, accepterar inbjudan: att träda inom området där episoder 

pågår för att acceptera en inbjudan från en eller flera av deltagarna. 

 

14. Suggest other activity, Föreslår andra aktiviteter: att träda in i området där 

episoder pågår och fråga en eller fler deltagare om att vara med i någon annan 

aktivitet. 

 

15. Reference to individual characteristics, Att referera till individuella 

kännetecken: att träda in i området där episoder pågår och producera verbal referens 

till individuella kännetecken av en eller fler deltagare. 

 

(Tellgren 2004 s.79-80). 

 

 

 
 

 


