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Att leken fungerar lyfts ofta fram av barn som det mest betydelsefulla för deras tid i förskolan 

och många lägger ned ett omfattande arbete varje dag för att få ingå i en kamratgrupp. Detta 

borde också vara en stor angelägenhet för alla förskollärare inte minst när det gäller barn där 

kamratrelationer och lek inte fungerar utan stöd. Det finns enligt tidigare forskning en 

medvetenhet inom förskolan om vikten att stödja och arbeta förebyggande men det finns få 

evidensbaserade metoder vilket gör det svårt för förskolan att veta vilka insatser som 

verkligen ger effekt och hjälper barnen. Denna studie undersöker vilka strategier barn 

använder sig av för att få tillgång till lek och samspel samt vilka insatser förskollärare gör 

som främjar och stödjer barns möjligheter att få tillträde till lek och samspel. Syftet är att få 

en ökad förståelse och lyfta fram och synliggöra goda strategier och insatser som kan hjälpa 

barn. Studien bygger på tjugotre timmars deltagande observation under lek på en 

förskoleavdelning med sjutton barn i åldern tre till fem år. Det insamlade materialet har 

bearbetats med hjälp av tematisk analys som mynnat ut i fem framträdande strategier som 

barnen använder sig av samt fem områden där förskollärarna gör främjande insatser som lyfts 

fram som goda exempel. Materialet har tolkats ur ett sociokulturellt perspektiv och måste 

förstås i relation till den kontext som de observerade barnen och förskollärarna befinner sig i. 

Resultatet visar att de mest framträdande faktorer som främjar barns möjligheter att få tillgång 

till lek och samspel är barns kommunikativa och intersubjektiva förmåga, vilken position och 

status barnet har i gruppen samt förskollärares insatser både som direkt stöd och som mer 



långsiktiga och förebyggande insatser. Förskollärare kan synliggöra och lära ut flera strategier 

som främjar barns möjligheter att få tillträde till lek och samspel. För många barn räcker det 

inte att bara kunna fråga om de får vara med. 

 

To get access to play is often cited by children as the most important for their time in 

preschool and many of them spend considerable work every day to be a part of a peer group. 

This should also be a major concern for all preschool teachers, not least when it comes to 

children where peer relationships and play does not work without support. Preschool teachers 

are in accordance with previous research aware of the importance of supporting and 

preventive work, but there are few evidence-based practices witch making it difficult for them 

to know what efforts are really helping the children. This study examines the strategies 

children use to get access to play and interaction as well as the efforts preschool teachers do 

that supports children´s opportunities to gain access to play and interaction. The aim is to get 

a better understanding and emphasize and highlight the good work that can help children. The 

study is based on twenty three hours of participant observation during free play on a preschool 

with seventeen children aged three to five years. The collected material is processed using 

thematic analysis resulted in five prominent strategies that children use and five areas where 

preschool teachers make great efforts are highlighted as good examples. The material has 

been interpreted from a socio-cultural perspective and must be understood in relation to the 

context in which the observed children and preschool teachers are in. The result show that the 

most prominent factors that promote the child’s ability to obtain access to play and interaction 

is communicative and intersubjective ability, the position and status of the child in the group 

and preschool teachers performance, both as direct support and more long-term and 

preventive measures. Teachers can visualize and teach multiple strategies that promote 

children´s opportunities to gain access to play and interaction. For many children, it is not 

enough just to ask if they can join.
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1. Inledning 
 

De flesta som arbetar inom förskolan vet att alla barn inte alltid får vara med i leken. Vissa 

barn har större förmåga att kunna leka och skaffa sig tillträde till leken än andra. En del barn 

verkar alltid ha någon att leka med medan andra tycks stå utanför gemenskapen. Arnér och 

Tellgren (2004) menar att barn behöver använda sig av ett antal olika strategier eller redskap 

för att få delta i lek med andra barn, och att de alltför ofta är utlämnade att klara av detta 

själva. I samband med en tidigare undersökning gjorde jag en intervjustudie med barn där 

syftet var att undersöka hur barnen såg på de vuxnas betydelse i förskolan. Det framgick 

tydligt att vuxna ses som räddare i nöden när kamratrelationerna inte fungerar. Vid ensamhet 

eller någon form av utsatthet säger även Strander och Torstenson-Ed (1999) att barn tydligt 

uttalar att de behöver vuxnas hjälp. Barnen uttryckte i min studie att de vuxnas huvudsakliga 

uppgift var att finnas där som en trygg tillgång när de behövdes. Att leken fungerade lyftes 

fram som det allra viktigaste för barnen. Det framgick att flera av barnen lade ned ett 

omfattande arbete varje dag för att få ingå i en kamratgrupp. Detta behöver vuxna som arbetar 

i förskolan ha mer insikt och förståelse för, inte minst när det gäller barn där 

kamratrelationerna och leken inte fungerar utan stöd. Lek är den mest dominerande formen av 

verksamhet hos barn och Lillemyr (2013) menar att den är av största vikt eftersom den har så 

stor betydelse för barns fysiska och psykiska utveckling. Barn känner välbefinnande och 

utvecklar viktigt socialt lärande genom leken och det kan bli mycket problematiskt för dem 

som av någon anledning står utanför. Hur pedagoger agerar för att hjälpa barn in i leken har 

enligt Johansson (2008) bland annat att göra med vilken kunskap de har om de förmågor som 

krävs för att kunna delta i och utveckla lek tillsammans med andra barn. 

Utifrån mitt eget empiriska resultat samt litteraturstudier kring tidigare forskning väcktes ett 

intresse för att studera vidare hur barn utvecklar strategier för att komma in i lek, samt vilka 

förmågor som krävs för att kunna göra detta. Kan vi få en rikare kunskap kring detta område 

kan det i sin tur bidra till ökad förståelse för vad förskollärarna kan göra för att hjälpa barnen 

med samspelet och leken med andra barn. Att leken fungerar lyfts tydligt fram av barnen som 

det mest betydelsefulla för deras tid i förskolan och borde därför också vara en stor 

angelägenhet för alla vuxna i förskolan. 
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2. Bakgrund 
 

Denna del inleds med en förklaring av två begrepp inom området lek som förekommer i 

uppsatsen. Tidigare forskning fortsätter sedan att behandlas i de olika avsnitten kring vikten 

av att få tillgång till lek och samspel, hur makt och positionering i barngrupper kan se ut, vilka 

sociala förmågor som främjar barns möjligheter, hur miljön påverkar, samt förskollärarens 

ansvar att stödja barns lek och samspel. 

 

2.1 Definition av begrepp 

 

Fri lek 
 

Begreppet fri lek kan vara svårförklarat då det inte har någon entydig definition. Förskollärare 

kan också ha olika syn på vad fri lek är och om de ska medverka eller inte och på vilket sätt. I 

denna studie kan begreppet förstås som en del av dagen då aktiviteter inte är planerade, 

förutbestämda eller direkt styrda av vuxna. Jag ser det som aktiviteter som är motiverade 

inifrån barnen själva. Det betyder inte att vuxna inte kan vara delaktiga i de lekvärldar som 

barnen själva eller med hjälp av vuxna skapar, men det är en medverkan mer på barnens 

villkor. Den fria leken är naturligtvis inte fri från all styrning. Barnens valmöjligheter styrs 

bland annat av den fysiska miljön, vilken atmosfär som råder och det material som finns 

tillgängligt. Hildén (2014) definierar begreppet som situationer där barnen har större 

möjligheter att själva välja vilket rum de vill vara i, vem de kommunicerar med och vilka 

saker de vill leka med utifrån rådande struktur och norm i den aktuella förskolans verksamhet. 

Mina observationer i denna studie har till största del pågått under sådan fri lek. Det 

förekommer dock situationer som ingår i resultatet som inte riktigt kan kallas fri lek efter 

definitionen ovan. Eftersom studien också intresserar sig för hur förskollärare bidrar till att 

främja barns möjligheter att få tillträde till lek och samspel var dessa tillfällen dock värdefulla 

att belysa, då de kan ses som goda exempel på främjande insatser. 
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Lekvärldar 
 

På några ställen i uppsatsen nämns begreppet lekvärldar. En lekvärld kan här ses som en värld 

som barn skapar ensamma eller tillsammans med andra. En inre lekvärld som till exempel 

tankar och fantasi är ofta kombinerad med en yttre lekvärld där olika rekvisita kan hjälpa 

leken att ta form efter en överenskommelse om ett visst tema eller innehåll. Öhman (2011) 

menar att en lekvärld oftast består både av en plats och av saker i den yttre världen 

tillsammans med inre bilder som barn skapar när de leker. Öhman menar vidare att barn ofta 

metakommunicerar kring de överenskommelser som måste göras för att de inre bilderna ska 

bli någorlunda gemensamma. Ofta regisserar barnen sig själva och varandra genom att 

förhandla och sätta ord på det som skapas under tiden leken byggs upp. I dessa gemensamma 

lekvärldar måste också roller skapas och fördelas. Lekvärlden kan fördjupas eller ta sig andra 

vägar och bygger på barnens erfarenheter och/eller fantasier kring olika teman. Johansson 

(2008) beskriver att lekvärldar också är sköra och lätta att störa. Det behövs inte så mycket för 

att en lekvärld ska brytas och därför är barn också måna om att skydda sina värdefulla 

lekvärldar mot intrång. Kopplat till denna studie är det relevant att undersöka vilka strategier 

som används för att få tillträde till en redan pågående lekvärld och vad som kan främja att 

barn släpps in. 

 

2.2 Vikten av tillgång till lek och samspel 
 

Att bli accepterad och inkluderad i kamraters lek har en avgörande betydelse i barns vardag på 

förskolan. Leken är enligt Lillemyr (2013) inte bara en central källa för lärande som kan 

stimulera alla sidor av barns utveckling utan betyder också väldigt mycket för barnets 

självkänsla. Att ha någon att leka med och att känna sig accepterad i gruppen är enligt både 

Öhman (2014) och Jonsdottir (2007) mycket viktigt för självkänslan, för lärandet av 

samvarokompetens samt den sociala och kognitiva utvecklingen i allmänhet. Goda kamrat - 

och vänskapsrelationer har enligt dem stor betydelse för barns mående och allsidiga 

utveckling. Att vara utestängd från samvaro med andra barn både sårar, upprör och försämrar 

barnets utvecklingsmöjligheter. Öhman menar att barns känsla av att stå utanför kan få 

förödande konsekvenser för dess syn på sig själv och sina möjligheter och Jonsdottir beskriver 

också att ofrivillig ensamhet och utanförskap i barndomen kan få ödesdigra följder inte bara i 

nuet utan också som långsiktiga konsekvenser som påverkar individen i ungdomsåren och 
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som vuxen. Att stödja barns tillägnande av olika kompetenser i relevanta sociala sammanhang 

är enligt Coolahan, Fantuzzo, Mendez och McDermott (2000) av största vikt. De menar 

vidare att utvecklingen av positiva relationer under förskoletiden är relaterat och förenligt 

med positiva inställningar till fortsatt skolgång och även med framgångar i skolarbetet. Det 

går alltså att koppla svårigheter med kamratrelationer i tidig ålder till skadliga konsekvenser under 

senare utvecklingsperioder som svårigheter med socialt samspel och med skolarbetet. 

Lek i grupp representerar enligt Corsaro (1985) en primär kontext där förskolebarn tillägnar sig och 

uttrycker sociala gruppkompetenser. De upprepade samspelstillfällena som uppstår i leken i en 

barngrupp är viktiga erfarenheter som inverkar på barns sociala utveckling. Speciellt viktiga är de 

interaktioner som involverar prosocialt beteende. Det vill säga beteende/uppträdande som är positivt 

och hjälpfullt där intentionerna är att främja social acceptans och vänskap men också erfarenheter av 

så kallade aggressiva möten. Corsaro beskriver att när barn exponeras under lek för andras åsikter, 

idéer, känslor och får återkoppling av andra barn skapas möjligheter för dem att gå bortom 

egocentriska tankar och kunna överväga andras sätt att tänka och uttrycka sig. Här menar Corsaro att 

denna förmåga fungerar som en grund för att utveckla konfliktlösnings- och samarbetsförmågor. Att 

främja samspelet mellan barn som har varierande nivåer av lekkompetenser är enligt honom därför 

viktigt för att stödja barn som har svårigheter med det sociala samspelet. 

Vägen mot ett utanförskap kan enligt Nilsson (2015) börja redan vid 2-3 års ålder för de barn som inte 

fungerar i grupp och att ju tidigare insatser görs desto lättare är det att bryta denna resa mot 

utanförskap. Författarna uppger några riskfaktorer för utanförskap som förskolan bör vara 

uppmärksamma kring. Barn som har svårt att sitta stilla, tysta barn, barn som kan upplevas ha ett 

”avvikande” socialt beteende, ”fel kläder”, barn med kognitiva funktionssättningar, barn med svag 

impulskontroll, barn med svagt abstrakt tänkande och barn med svag språkutveckling har enligt 

Wadeskog och Nilsson större risk att hamna i utanförskap om förskola och skola inte gör tidiga 

insatser. Hur barn kommer att se på sig själva handlar enligt Wood och Attfield (2005) till stor del om 

hur de lyckas och vilken upplevelse av kompetens de känner, särskilt i förskole- och skolsammanhang. 

 

2.3 Makt och positionering i barngrupper 
 

Den första hierarkin som barn möter i samspel med andra barn är enligt Thorell (1998) att få vara med 

eller inte få vara med i lek. Löfdahl (2002) menar att barn har en stor medvetenhet om vilka 

statusförhållanden och roller som råder i gruppen. Vissa barn får kämpa mer än andra vilket skapar 

många frågor kring vad som påverkar dessa maktrelationer, status och positioner i 

barngruppen. Att ha makt värderas enligt Johansson (1999) högt av barn vilket också påverkar 



8 
 

deras etik. Hierarkiska strukturer skapas av barnen som får betydelse för vilka barn de vill 

dela sina lekvärldar med och hur de agerar när andra barn vill komma in i deras lek. Öhman 

(2014) skriver att det ofta är den som är störst, äldst, snabbast eller verkar smartast som får en 

maktposition och att barn ofta blandar ihop fysisk styrka med storlek. Skånfors (2013) menar 

att barn som också anses duktiga på något kan ha möjligheter att uppnå högre status än de 

som inte är det. Både konstnärliga och kognitiva kompetenser framträder enligt Skånfors i 

barns förhandlingar kring status och kan göra barn mer socialt attraktiva och öka barns sociala 

värde. Schjellerup Nielsen (2006) beskriver också att sådana olikheter i barns kompetenser 

kan leda till rangordning vilket i sin tur kan leda till en ojämn fördelning av status och 

position i gruppen. Hon menar att sådana positioner kan vara laddade med makt eller 

dominans vilket kan bidra till att andra barn i gruppen får låg social status.  

Barn med högstatusroller ägnar enligt Corsaro (1985) stor tid i leken åt att upprätthålla 

makten och kontrollen över dem som de upplever har lågstatusrollerna. Här kan barn visa stor 

social kompetens när de motiverar sin avvisning/uteslutning genom att till exempel hänvisa 

till att utrymmet inte är tillräckligt stort eller att det inte fungerar att vara fler barn i leken. Det 

finns alltså också en stor medvetenhet hos barn om hur fragil leken är och hur lätt den kan 

upphöra och att de därför värnar om och försöker skydda sin lek. Corsaro säger att det finns 

två betydande delar i leken, dels en önskan hos barn om att delta och dels en önskan om att 

skydda sin lek. Hans studier visar att det finns olika strategier för såväl inträden som 

uteslutning från lek. När barn värnar om och skyddar sin lek leder det till att andra barns 

inträdesförsök ibland kan misslyckas genom att de avvisas. Johansson (1999) menar att barn i 

dessa sammanhang finner olika motiv till att hindra eller ge andra barn tillträde till en 

pågående lek. De motiv som barn har uttryckt i hennes studier är brist på utrymme, olikhet, 

sympati och makt. Även Odenbring (2010) tydliggör att vänskapsband som skapas inom en 

grupp ofta utgör en viktig del i positioneringen gentemot andra barn. Hon säger också att barn 

ibland positionerar sig utifrån det egna könet. Det kan handla om att barn benämner barn av 

det andra könet med olika kategoriseringar för att stärka den egna tillhörigheten. 

Makt och kontroll för barnen syftar enligt Johansson (2001)  till att få delta i och bevara 

relationer och är samtidigt ett resultat av dessa. Johansson menar också att när barn är måna 

om att behålla samspelet i sina världar, kan det också innebära att de ibland anpassar sig eller 

accepterar andra barns inflytande för att samspelet inte ska upphöra. Vissa barn är så 

angelägna om att få vara med barn som har hög status att de ger upp sin rätt till saker eller 

överenskommelser de gjort med andra barn. I Johanssons (1999) studier framgår det i barnens 
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agerande att de redan tidigt i livet värderar likhet högt. Likhet blir för barnen att både skapa 

samhörighet och avgränsa sig mot andra. Johansson menar att barn upptäcker och värderar 

saker och individer som normala eller avvikande och att det gäller för oss vuxna att få syn på 

och reflektera över denna komplexa och känsliga process. 

 

2.4 Barns sociala förmågor 
 

För att få tillgång till lek och samspel behövs olika sociala förmågor. Öhman (2014) menar att 

vissa barn saknar de sociala färdigheter som krävs för att kunna ta sig in i lek. Barn är enligt 

Skånfors (2013) också ofta själva medvetna om att det krävs olika sociala resurser för att 

kunna göra sig till någon att räkna med i sociala sammanhang. Corsaro (1985) beskriver att 

det finns specifika typer av sociala förmågor när det gäller vänskap, status, roller och normer 

och lyfter fram två grundläggande strategier. Den ena är att kunna skapa kamratallianser och 

den andra är att skydda sitt interaktionsutrymme. Det krävs alltså både förmåga att kunna 

skapa relationer och för att sedan kunna försvara och bevaka sin tillgång till kamrater, lek och 

samspel. Även Tellgren (2004) menar att barn behöver skapa strategier för att inleda en 

interaktion som sedan kan leda till gemenskap och kanske en mer långvarig relation. Det är 

dock inget som sker av sig självt. Dessa strategier finns enligt Corsaro inte färdiga i förskolan 

för barn att användas. Det är inte heller så vanligt att förskollärare ”undervisar” barnen i dessa 

strategier förutom möjligtvis den strategin att lära sig att fråga om de får vara med. Det gäller 

för barn att lära sig hur de ska bära sig åt för att få tillhöra en gemenskap och få kamrater att 

leka med. Detta menar Tellgren ställer stora krav på kommunikativ kompetens där barnen 

behöver förmågor som att kunna förhandla, läsa av och interagera genom verbala och 

kroppsliga handlingar. Tellgren beskriver det som en strävan efter att få ingå i en gemenskap 

där förutsättningarna måste stämma in med andras initiativ. I förskolan pågår interaktioner 

som utgörs av verbala och fysiska handlingar som kan mynna ut i gemensam lek men även i 

konflikter, avbruten lek och uteslutningar. 

Kantor, Elgas och Fernie (1998) säger också att barns kommunikativa handlingar är 

avgörande för att få möjligheter att delta i en kamratkultur. De menar att det krävs en förmåga 

att kunna anpassa sitt språk och sina handlingar till vad som passar i ett visst sammanhang. De 

beskriver det som en dynamisk kulturell kunskap vilket innebär att kunna tyda de normer som 

gäller i gruppen men också att kunna läsa av vilken riktning en pågående lek är på väg att ta. 

Enligt Göncu (1998) upphör leken eller utvecklas inte någon lek om barnen saknar den 
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gemensamma erfarenheten eller denna förmåga att kunna uppfatta diskursen som råder. 

Löfdahl (2002) menar också att den kommunikativa förmågan är avgörande för att 

gemensamma lekar ska komma till stånd. Barn behöver enligt Löfdahl en kommunikativ 

kompetens för att kunna tolka och delta i samspelssituationer och för att en lek ska kunna 

utvecklas och delas med flera barn. Det verbala språket har en viktig funktion och betydelse 

för lekens utveckling. Enligt Löfdahl är det genom att kunna benämna handlingar och föremål 

som barnen kan hantera situationen och utveckla leken vidare. Tellgren (2004) beskriver 

också att det talade språket är betydelsefullt som ett verktyg för barnen i deras 

kommunikation, men betonar även kroppsspråk, gester och miner. Löfdahl har i sina studier 

också upptäckt det hon kallar den implicita kommunikationen. Detta innebär att barn inte 

alltid frågar rakt på sak om de får vara med utan uttrycker det på andra sätt vilket kan vara 

svårt för vuxna i förskolan att få syn på. Öhman (2011) har också observerat att barn 

kommunicerar med omgivningen på ett sätt som vuxna vid en första anblick kanske inte ser. 

Öhman menar att denna lyhördhet för andra barns ansiktsuttryck, miner, gester och andra 

kroppsliga uttryck visar att barn kan förstå andra barns behov eller intentioner. Lek och 

förmåga till empati är enligt henne nära sammanvävda och hon menar att det är medfödda 

förmågor som utvecklas genom de relationer som barn deltar i. Både lek och empati kan 

enligt henne räknas som relationskompetenser: 

 

Förutsättningarna för att det ska bli lek, det vill säga samförstånd, turtagande 

och ömsesidighet, är mycket lika empatins förutsättningar- att kunna läsa av och 

svara på en annan människas känslo- eller stämningsläge. Lek är inte samma sak 

som empati, men kan sägas vara empatins tambur. Många dörrar kan öppnas där 

(a. a, s.169). 

 

Som en överensstämmelse mellan olika personers bedömningar och uppfattningar förklarar 

Davidsson (1992) begreppet intersubjektivitet som ett fenomen där gemensamt 

meningsskapande framhålls. Han ser det som både en förutsättning och som ett resultat av 

barns gemensamma meningsskapande att ha tillägnat sig en intersubjektiv attityd. Enligt 

Davidsson innebär det att vara öppen för och respektera andras kunskaper och kunna se ett 

värde i att kommunicera med andra. Davidsson förklarar det som att det hos individen finns 

nyfikenhet, motivation och intresse av att upptäcka skillnader i sina egna tankar i jämförelse 

med andras, vilket i sin tur leder till att individerna anpassar sina tankar för att minska 
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skillnaderna. Löfdahl (2002) menar att den språkliga återkopplingen som individerna i en 

interaktion ger varandra dels innebär att ge uttryck för mening men även för att tolka, 

översätta och förtydliga för att uppnå intersubjektivitet. Löfdahl tar i detta sammanhang även 

upp begreppet alterity som innefattar när vi har olika perspektiv på något och interaktionen 

leder till utveckling. Hon menar också att viktiga hållpunkter för utveckling uppstår genom 

konflikter snarare än konsensus. Flera perspektiv som möts är enligt Löfdahl en förutsättning 

för att ny mening ska kunna uppstå. Detta kan ske genom att barnen är engagerade i en dialog 

där de ställer frågor, lyssnar, svarar eller/och kommer överens. Strandell (1994) anser att 

barns förhandlingsförmåga för att kunna skapa kontakter med andra barn och komma överens 

är viktig. Sådana förhandlingar menar Strandell är vanliga i övergångssituationer och/eller 

brytningspunkter som till exempel när barnen anländer till förskolan, efter måltider, efter vila 

eller annan aktivitet, efter utevistelse eller senare på dagen då några barn har gått hem och de 

kvarvarande barnen behöver förhandla med nya kamrater. Förhandlingsförmåga är också en 

viktig kompetens för att kunna klara att stanna kvar i lek och samspel. Mening är inte något vi 

enskilt äger utan det uppstår i dialog med andra och Löfdahl (2002) menar vidare att det 

kräver kunskap både om situationen och om de individer som deltar i interaktionen. Löfdahls 

definition av begreppet intersubjektivitet innebär inte en total överenskommelse utan snarare 

som ett dialektiskt förhållande mellan de perspektiv som individerna i en social situation 

delar. Hon ser intersubjektivitet som en förutsättning för och ett resultat av det gemensamma 

meningsskapandet. Löfdahl menar att vuxna i förskolan kan stödja barn och hjälpa dem att få 

gemensamma referensramar vilket kan leda till ett visst mått av intersubjektivitet. 

En annan viktig del av barns interaktion är enligt Davidsson (1992) att kunna imitera. 

Imitation kan ses som ett uttryck för att meddelandet har tolkats och översatts och att barnen 

har nått ett samförstånd. Att ta till sig kunskap från någon annan kan enligt Davidsson föra 

med sig att man tillägnar sig en intersubjektiv attityd. Även i detta sammanhang menar 

Davidsson att språket har en avgörande betydelse. Davidsson ser här imitation som en 

utvecklingsprocess och inte som en oreflekterad efterapning. Även Bråten (1998) och 

Strandberg (2006) menar att barns imitationer fungerar som stöd för lärprocesser under 

utveckling. Enligt dem är imitation en väsentlig del i det interpsykologiska samspelet. Genom 

rikliga interaktioner med vuxna och andra barn får barnet tillgång till metoder och modeller 

och kan på så sätt imitera hur man gör. 
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2.5 Miljöns betydelse för lek och samspel 
 

För att kunna få förståelse för barns utveckling måste vi också enligt Hundeide (2006) förstå 

barnets sociokulturella miljö som innebär olika möjligheter för olika barn. Hundeide menar att 

handlingar, föreställningsmönster och samspelsmönster är kulturella och skiljer sig åt. 

Löfdahl (2002) har i sina studier kommit fram till att tillgång till rum och sociala mötesplatser 

har stor betydelse för hur gemensamma lekar kan skapas. Även Ruud (2010) och Strandberg 

(2006) betonar materialets och miljöns betydelse och hur det kan påverka lek och samspel och 

hur viktigt det är att uppmärksamma miljön på förskolan. De menar att rummen kan tala till 

barnen på olika sätt vilket påverkar samspelet och lärandet och att det här finns många 

möjligheter att skapa mötesplatser och underlätta samspel. Att komma till förskolan när lek 

och aktiviteter redan är i gång kan få barn att känna sig utanför och bortkomna. Strandell 

(1994) hänvisar till metaforer som när en vuxen anländer ensam till ett cocktailparty eller en 

stor mässhall och där får cirkulera och försöka ta sig in i nya konstellationer och förlopp. 

Enligt Strandberg behöver vi kontinuerligt reflektera över vilka samspel som är möjliga i de 

olika rummen, vad som är möjligt att göra/leka i de olika rummen samt vilka artefakter som 

barnen har tillgång till: 

 

Barnens motiv för utveckling finns inte bara i huvudet, de finns även i väggarna, 

i leksakerna, i personalens förväntningar. Vi lånar motivation och förhoppning 

från den socio-kulturella-historiska kontexten. I vissa rum känner vi oss 

hemmastadda och tillitsfulla. I andra rum känner vi oss bortkomna och hopplösa 

(a. a, s. 32-33). 

 

Enligt Johansson (1999) är rätten till saker ett värde som barnen håller högt och försvarar. 

Johansson menar att sakerna i förskolan talar till och utmanar barnen till handling. Hon tolkar 

att barn kan uppleva sin rätt ifrågasatt eller hotat då de avbryts eller störs av andra barn som 

vill leka med sakerna. Johansson pratar också om barns lekvärldar på liknande sätt som med 

rätten till saker. Leken på förskolan är likt sakerna allas eller ingens. Förskolan vill 

naturligtvis att alla barn ska ha tillgång till lek och möjligheter att leka. Men Johansson menar 

att just detta att leken är gemensam för alla också ibland kan föra med sig att barnen känner 

att den behöver skyddas för andras intrång. Det skapas spänningar mellan barnens känsla för 

sin rätt och det kollektiva och gemensamma i förskolan. Skånfors (2013) menar också att vi 
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måste titta på förskolkontextens speciella villkor. Många aktiviteter är uppbyggda kring det 

gemensamma men också de fysiska utrymmena är gemensamma för alla barn. Alla har 

samma rätt till saker och rum, det finns ingen som äger något mer än någon annan, vilket 

också leder till att barn ständigt förhandlar och bevakar sitt utrymme. Detta i sin tur kan enligt 

Skånfors leda till uteslutningar när barnen försöker skydda den ömtåliga leken. 

 

2.6 Förskollärarens ansvar att stödja barns lek och samspel 
 

Som förskollärare gäller det alltså att dels hjälpa barn att respektera pågående lekar och dels 

stödja rätten för andra barn att delta. Alla som arbetar i förskolan har ett ansvar för att skapa 

en lek- och lärmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans. Utbildningsdepartementet 

(1998/2010) säger att arbetslagen ska erbjuda en god miljö för lek och särskilt 

uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd. Läroplanen betonar tydligt 

förskolans uppdrag att stimulera och stödja barns sociala samspel och förståelse för allas lika 

värde. Enligt Höök (2015) finns det en medvetenhet inom förskolan om vikten att arbeta 

förebyggande men att det också finns hinder i vägen. Hon menar att det finns få 

evidensbaserade metoder vilket gör det svårt för förskolan att veta vilka insatser som 

verkligen ger effekt och hjälper barnen. 

Strandberg (2006) hävdar att när barnen ingår i en gemenskap där samspelet mellan vuxna 

och mellan vuxna och barn är generöst och rikligt kommer barnen att ta efter detta. Om de 

vuxnas samspel är bra och barnen upplever att de vuxna hjälper barn och andra vuxna behöver 

inte förskollärarna ha särskilda undervisningstillfällen med fokus på hur vi ska vara mot 

varandra, det finns naturligt i alla delar av dagen. Öhman (2014) menar att vissa barn behöver 

få stöd och hjälp med att utveckla nya eller bättre strategier för att komma med i andras lek. 

Hon ser att det pedagogiska ledarskapet här är av allra största betydelse. Förskollärare har en 

viktig roll som förebilder där vuxnas sätt att samspela och vara tillsammans med barnen 

påverkar barnens lärande. Enligt Öhman är vårt sätt att vara och bemöta andra vårt viktigaste 

redskap. Hur vuxna i förskolan kan utforma en stimulerande lekmiljö och ta ansvar för att ett 

positivt samspelsklimat utvecklas är avgörande. 

Bilden av det kompetenta barnet har enligt Folkman och Svedin (2003) och Jonsdottir (2013) 

erövrat förskolepedagogiken. De beskriver den dominerande diskursen som fortfarande råder 

av ett forskande och nyfiket barn som klarar sig själv och inte behöver så mycket hjälp från 
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vuxna i förskolan. Folkman och Svedin menar dock att det finns åtskilliga barn som behöver 

uppmärksammas och bemötas på andra sätt än denna diskurs föreskriver och att detta inte 

minst gäller de barn som behöver hjälp med att bygga relationer och hitta sin lekfullhet.  

Öhman (2011) menar också att förskollärare behöver bli mer medvetna om vilka strategier 

barnen i gruppen använder sig av för att komma in i pågående lek och på vilka sätt de skyddar 

en lek som redan är etablerad. Johansson (1999) beskriver i detta sammanhang att vuxna kan 

hjälpa barn att ”leka sig in” i leken. Det kan förskollärare till exempel göra genom att skapa 

en lekvärld vid sidan av den pågående leken som upplevs spännande och lockande och där 

andra barn kan bjudas in. Förskollärare kan inte lämna barnen att själva klara av situationer 

där de blir utestängda från lek eller har svårt att ta sig in i lek. Ibland kanske barn också måste 

kunna acceptera ett nej, men då behöver förskollärare finnas där och hjälpa barnen in i en 

annan lek. En annan lösning kan enligt Johannson vara att diskutera tillsammans med de barn 

som vill leka ifred och det barn som vill komma in i leken. Barn kan med detta stöd kanske 

komma fram till en lösning själva som alla kan acceptera.  

Ruud (2010) skriver också om hur viktigt det är med förskollärares deltagande i lekgrupper 

för att hjälpa barn med svårigheter. Vuxna fungerar som trygghetsfaktorer. Ängsliga och 

försiktiga barn klarar enligt Ruud i högre grad att slappna av och låta sig uppslukas av ett 

lektema om det finns en vuxen i närheten. För barn som har lätt för att hamna i konflikter 

finns den stora vinningen i att förskolläraren kan förebygga konflikter och visa på mer 

konstruktiva lösningar. Förskolläraren kan också få barnen och leken in på spåret igen när det 

håller på att glida iväg. Ruud menar att det är en förutsättning att de vuxna som deltar i lek har 

stor kunskap kring lek, lekfärdigheter och samspel mellan förskolebarn. Finns den förståelsen 

och kunskapen kan pedagogen vara kreativ och hjälpa barnen med nya lekideér när leken är 

på väg att fastna.  

Folkman och Svedin (2003) hävdar att förskollärare behöver ha ett vidare perspektiv där de 

både kan se barn som kompetenta och att de från födseln har förmåga till socialt samspel och 

till att skapa relationer, men också att det förutsätter ett gott samspel med vuxna för att 

utveckla dessa kompetenser. Författarna beskriver ett relationellt och lekfullt arbetssätt med 

barn som ger möjligheter för barn att upptäcka hur man gör för att leka och vara tillsammans 

med andra barn. I deras studier utvecklade barn som hade svårigheter att komma in i lek 

denna kompetens via lekfulla pedagoger som engagerade sig och blev viktiga vuxna. 
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Enligt Ruud (2010) finns det risk att förskollärare fokuserar på det negativa, på problemen när 

man arbetar med barn som av olika anledningar har svårt med socialt samspel och lek. Det 

kan bli fokus på det som är svårt och inte fungerar. Ruud menar att förskollärare istället ska 

fokusera på möjligheterna och det positiva som finns både hos barnen och i hela 

förskolekontexten och att det av stor vikt att förskollärare observerar och engagerar sig i 

barnens lek. Hon menar att det inte behövs så mycket för att lyckas bryta onda cirklar om vi 

gör tidiga insatser. Svårigheterna går dock sällan över av sig själva utan insatser, risken ökar 

istället för att svårigheterna kvarstår och eskalerar (a.a.). 

Förskollärare behöver enligt Öhman (2011) ständigt granska barnens samspel för att få syn på 

om det finns barn som står utanför lekgemenskapen eller som behöver stöd för att utveckla 

förståelsen för lekkoder och hur man kan skapa en lekvärld. Höök (2015) betonar också 

vikten av att redan i förskolan fånga upp och stödja de barn som har svårigheter att delta i 

gemenskapen. Hon menar att genom stöd går det att hjälpa barn att interagera på ett bättre sätt 

med andra i sin omgivning. Lyckas de stödinsatserna kan det påverka beteende och 

möjligheter både i ung ålder och i vuxenlivet. Öhman hävdar att barnet behöver bli sett och 

lagt märke till på positiva sätt som får det att känna att det duger som det är. Det är först när 

ett barn upplever att det har ett värde som det kan bli någon som leker. Våra relationer och 

handlingar i förhållande till människor sker enligt Hundeide (2006) utifrån hur vi definierar 

eller uppfattar dem. Hundeide menar att vi ständigt tolkar människor runt oss och tillskriver 

dem egenskaper som sedan påverkar hur vi agerar. Därigenom kan tolkningarna också få 

självuppfyllande konsekvenser. Förskollärare kan bidra mycket till att förbättra ett barns 

situation om medvetna insatser görs för att förmedla en positiv omdefinition av barnet till 

andra i barnets miljö så att en positiv bild av barnet i stället kan utvecklas och dess status kan 

höjas (a. a ). 

Öhman (2011) menar också att förskollärare behöver bli mer medvetna om vilka strategier 

barnen i gruppen använder sig av för att komma in i pågående lek och på vilka sätt de skyddar 

en lek som redan är etablerad. I detta sammanhang beskriver Johansson (1999) att vuxna kan 

hjälpa barn att ”leka sig in” i leken. Det kan förskollärare till exempel göra genom att skapa 

en lekvärld vid sidan av den pågående leken som upplevs spännande och lockande och där 

andra barn kan inviteras. Förskollärare kan inte lämna barn att själva klara av situationer där 

de blir utestängda från lek eller har svårt att ta sig in i lek. Ibland kanske alla barn också måste 

kunna acceptera att de inte får vara med, men då menar Johansson att förskollärare behöver 

vara där och hjälpa barnen in i en annan lek. En annan lösning kan enligt Johansson vara att 
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diskutera tillsammans med de barn som vill leka i fred och det barn som önskar tillträde till 

leken. Barn kan med detta stöd kanske komma fram till en lösning tillsammans som alla kan 

acceptera. Ruud (2010) skriver också om hur viktigt det är med förskollärares deltagande i 

lekgrupper för att hjälpa barn med svårigheter. Hon menar att vuxna fungerar som 

trygghetsfaktorer. Ängsliga och försiktiga barn klarar enligt Ruud i högre grad att slappna av 

och låta sig uppslukas av en lek om det finns en vuxen i närheten. Det finns också stora 

vinningar för barn som har lätt att hamna i konflikter om en vuxen är med och kan förebygga 

misslyckanden och visa på andra mer konstruktiva lösningar. Förskolläraren kan också hålla i 

och leda leken om den håller på att spåra ur. Ruud menar att det är en förutsättning att de 

vuxna som deltar i lek har stor kunskap kring lek, lekfärdigheter och samspel mellan barn. 

Finns den förståelsen och kunskapen kan förskolläraren agera kreativt och hjälpa barnen med 

nya idéer om leken ebbar ut eller fastnar.   
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka och få en ökad förståelse för vad som främjar barns 

möjligheter att få tillträde till lek och samspel. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

 Vilka strategier använder sig barn av för att få tillträde till lek och samspel? 

 

 Hur bidrar förskollärare till att stödja barns möjligheter att få tillträde till lek och 

samspel?  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
 

I följande avsnitt beskrivs det perspektiv som studien utgår från. Här behandlas också de 

begrepp inom perspektivet som har används som analysverktyg. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv där språket och sociala interaktioner 

betonas samt hur vi påverkas av den kontex vi befinner oss i. Ett sociokulturellt perspektiv 

fokuserar enligt Evaldsson, Lindblad, Sahlström och Bergqvist (2001) på mänskliga 

handlingar som moment av handlingar, snarare än en separat process eller en självständig 

enhet som existerar isolerat från historiska, kulturella och institutionella kontexter. Det 

sociokulturella perspektivet ser enligt Hundeide (2006) på lärandet som något som sker 

mellan människor i olika sammanhang och där språket och kommunikationen är centralt. 

Perspektivet hjälper i denna studie till att visa på och tolka relationen mellan barnens och 

förskollärarnas handlingar och de kulturella, institutionella och historiska kontexterna som 

dessa handlingar framträder i. Kontext förklaras av Evaldsson m.fl. som något som är en del 

av dynamiken och inte bara en bakgrund mot vilken man ser eller förstår samspelssituationer. 

Ett kontextuellt perspektiv innebär alltså att barn som interagerar på en förskola inte kan 

studeras och förstås utan att ta hänsyn till förskolemiljön, de vuxna och de andra barn som 

finns i miljön. Säljö (1999) skriver att kommunikationen mellan människor har en betydande 

del inom ett sociokulturellt perspektiv men också relationen mellan individerna och 

omgivningen. Cole (1996) menar att kontexten är det som binder samman dessa delar och att 

det som studeras är en del av kontexten.   

Olika strategier för att få tillträde till lek skapas enligt Corsaro (1985) av barnen själva inom 

den kamratkultur som finns och i den aktuella förskolans miljö. Skånfors (2013) beskriver att 

detta kan komma i uttryck i förskolekulturella rutiner där barnen tar del av det som syns, sägs 

och görs, tolkar det, försöker begripa sig på det för att sedan använda det i sina egna 

interaktioner. Det kan enligt Skånfors tillexempel handla om sådana sociala regler som att 

alla får vara med eller att det ibland är tillåtet för en grupp att få vara själva. 
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Hundeide (2006) anser att det uppstått föreställningar om att barn helt på egen hand och på 

eget initiativ kan utveckla förmågor som till exempel språk, sociala koder och 

samspelsformer. Hundeide menar vidare att barns utveckling också behöver ses som en 

assisterad utveckling där andra kompetenta deltagare i den kulturella gemenskapen vägleder 

barnet in i den värld av färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att fungera där. 

Hundeide beskriver det vägledande eller anpassade stöd som också kallas scaffolding genom 

att pedagoger utgår från barnets positiva initiativ och ger stöttning när det behövs. Syftet är att 

barnet ska uppleva att det själv bemästrar situationen fast vägledaren i själva verket spelar en 

avgörande roll. Här betonar Hundeide att stödet måste vara sensitivt anpassat till varje enskilt 

barns behov. Vygotskij (1999) pratar i detta sammanhang om den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij menar att utvecklingszonerna uppkommer i aktiviteter och när 

barnet befinner sig i zonen är det extra känsligt och mottagligt för undervisning. Genom att 

barnet behärskar vissa kunskaper och färdigheter så är det också nära att behärska vissa andra 

kunskaper och färdigheter. Zonen beskrivs som ett avstånd mellan det barnet klarar av på 

egen hand utan stöd av andra och det barnet förmår klara av med stöd av andra. Strandberg 

(2006) beskriver den proximala utvecklingszonen som ett rum eller en vidare värld som 

skapas genom samarbete och som individens närmsta steg i kunskapsutvecklingen. Vygotskij 

säger med egna ord: 

 

Barnet kan alltid göra mer och lösa svårare uppgifter i samarbete och under 

handledning än på egen hand (a. a, s .330). 

 

 

Vygotskij beskriver scaffolding som en kommunikativ stöttning som kan hjälpa barnet framåt 

och han menar vidare att det barnet kan göra i samarbete idag kommer det i morgon att kunna 

utföra på egen hand. Även Kroksmark (2011) säger med hänvisning till Vygotskij att bra 

förutsättningar för samspelssituationer är av stor betydelse för människans lärande och 

utveckling. I samspel nära andra menar Kroksmark att olika strategier kan imiteras och 

övertas och göras till sina egna. 

Ett annat begrepp som är starkt kopplat till Vygotskij och ett sociokulturellt perspektiv är 

artefakter som Säljö (1999) beskriver som olika fysiska och psykologiska redskap där språket 

är ett av de viktigaste redskapen för inlärning och utveckling. Smidt (2010) ser artefakter som 

verktyg som medierar kunskap och som fysiska och kognitiva resurser som människan 
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använder sig av. Min ambition i denna studie är att förstå och tolka det barn och förskollärare 

gör och säger i relation till den sociala påverkan som individerna utsätts för och den kontext 

de vistas i, samt vilka artefakter som används när de agerar och samspelar.  
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5. Metod 
 

Metoddelen beskriver den metod som använts under datainsamling och analys. Här redogörs 

även för hur undersökningen har genomförts, hur urvalsprocessen har gått till samt vilka 

etiska överväganden som gjorts i studien. 

 

5.1 Val av metod 
 

Fältforskning är enligt Fejes och Thornberg (2015) en lämplig metodansats för att bidra till att 

skapa förståelse för en viss praktik. Datainsamlingen har skett genom deltagande observation 

vilket räknas som en kvalitativ metod som kan bidra till en djupare förståelse av det 

sammanhang och fenomen som ska studeras. Fördelarna med deltagande observationer är 

enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2012) att forskaren finns på plats och 

kan göra iakttagelser med egna ögon. De menar vidare att observationer är särskilt lämpliga 

när fokus är på yngre barn som kan ha svårt att uttrycka sig verbalt, eller när studierna avser 

processer eller strukturer som kan vara svåra att klä i ord för de inblandade. Denna 

undersökning intresserar sig för vad barn och pedagoger gör och vad de säger i deras naturliga 

sammanhang i förskolan, och jag ville inte endast förlita mig på vad andra återberättar utan 

istället vara på plats i sammanhanget. Bryman (2008) beskriver att en deltagande observatör 

kan göra mycket mer än bara iaktta för att samla in ytterligare information. I metoden som 

deltagande observatör har jag också haft möjlighet att ha naturliga samtal och ställa frågor 

både till barn och förskollärare för att få en fördjupad förståelse för det jag sett och hört under 

observationerna.  

 

5.2 Urval 
 

Esaiasson m.fl. (2012) beskriver att det vid observationsstudier kan vara svårt att medvetet 

komponera sammansättningen på sitt empiriska material men att man ändå bör tänka i former 

av strategiska urval. Enligt Bryman (2008) är målstyrda urval lämpligt när forskaren har som 

mål att välja ut deltagare på ett strategiskt sätt så att de utvalda personerna är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats. I denna undersökning begränsades sammanhanget till 

observationer på en förskoleavdelning med 17 barn i åldern 3-5 år med 3 arbetande 

legitimerade förskollärare. Åldersgruppen valdes med tanke på att barnens språkliga och sociala 
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förmåga kan förväntas vara mer utvecklad och ge mer datamaterial än på en 1-3 års avdelning. Då jag 

har en ledande position för fem olika förskolor har jag inte haft några svårigheter att vinna tillträde till 

lämpliga och relevanta miljöer. Någon informant för att få tillträde behövde jag således inte hitta men 

jag har samrått med områdets förskolechef för att informera och få tillåtelse till studien. Den aktuella 

avdelningen blev slumpmässigt utvald genom att namn på områdets alla avdelningar med åldern 3-5 år 

skrevs på lappar som jag sedan drog en av. Berörda förskollärare blev informerade fortlöpande om 

preliminära dagar och tider och de fick möjlighet att ge förslag på andra tider om det inte passade 

verksamheten. 

 

5.3 Genomförande- datainsamling 
 

Datamaterialet har samlats in genom direktobservation på en förskoleavdelning. För att kunna följa 

barn och förflytta mig själv utan hinder har jag undvikit videoinspelning/ljudinspelning. Jag ville inte 

heller riskera att genom teknisk utrustning påverka naturligheten i den miljö vi har befunnit oss i. Det 

har funnits situationer där det inte har varit lämpligt att skriva, och då har jag fått förlita mig på att 

memorera för att anteckna i efterhand. Jag har använt mig av observationsschema (se bilaga 1) och 

kompletterande anteckningar. Jag har strävat efter att få med så mycket som möjligt av det som barnen 

och vuxna sade och gjorde, vilket gjorde att jag ibland fick förlita mig på att skriva stödord för att 

hinna med att anteckna för hand. Jag renskrev därför systematiskt materialet i direkt anslutning till 

observationerna medan jag kunde hålla det färskt i minnet. Det observationsschema som jag utgick 

ifrån har hjälpt mig att fokusera på de områden som var relevanta för studiens frågeställningar. 

Däremot räckte inte utrymmet i schemats ”rutor” alltid till utan anteckningar fördes även bredvid och 

på den tomma baksidan. 

Observationerna har skett under den så kallade fria leken vid inne- och utelek både på förmiddagstid 

och eftermiddagstid. Varje observationstillfälle har pågått mellan två till tre timmar. Insamlingen av 

datamaterialet har ägt rum under sju dagar under sex veckors tid varefter jag bedömde att 

datamaterialet kunde anses tillräckligt som underlag för analys. Esaiasson m.fl (2012) menar att man 

bör tänka på kvaliteten på det material som framkommer och jag fokuserade i tidigt skede på att 

urskilja det som skulle undersökas för att undvika att få tillbringa lång tid i observationsmiljön men 

ändå komma hem med datafattigt material. 

Faktorerna som jag har utgått ifrån och som tas upp i observationsschemat har anpassats efter 

syfte och frågeställningar. Esaiasson m.fl. (2012) förespråkar att man bör upprätthålla en 

indelning mellan beskrivningar och mer tolkande anteckningar, och det har funnits plats för 

mina egna reflektioner och tolkningar som sedan kunde knytas an till tidigare forskning eller 
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nya insikter som kommit upp under observationerna. Min strävan var att hela tiden så noga 

som möjligt anteckna vad som sades och vad som gjordes. 

Under datainsamlingen har det varit min ambition att försöka få en så heltäckande bild som 

möjligt av verksamhetens lek och samspel.. Därför har min strävan varit att observera så 

många olika individer, gruppkonstellationer och lekvärldar som möjligt. Jag insåg dock 

ganska snabbt att jag var tvungen att begränsa mig till en särskild aktivitet och individ/grupp i 

taget för att kunna fokusera och följa interaktionerna som utfördes i ord och handling, kunna 

uppfatta nyanser, tonfall, kroppsspråk med mera. Detta har inneburit att jag ibland har 

prioriterat att vara mer rörlig och följa en grupp barn och ibland har jag valt att vara 

stationerad i ett visst rum. 

I samband med några av observationerna har jag också haft möjligheter att prata med och 

ställa frågor till några av de deltagande barnen och förskollärarna. Dessa frågor kan inte ses 

som intervjuer utan mer som naturliga samtal i samband med pågående eller avslutande 

aktiviteter för att öka min förståelse för det jag sett och hört och vilka förutsättningar och 

villkor som kan ligga bakom. 

 

5.4 Bearbetning 
 

Det analyserade materialet består av observationsscheman och anteckningar från sammanlagt 

23 timmars observationer. Datamaterialet har systematiskt reducerats, organiserats och 

kategoriserats genom kodning. För att kunna utföra kodning, tematisering och summering har 

jag renskrivit mina observationsscheman och anteckningar till analyserbar text som kunde 

sorteras och grupperas. Jag har använt mig av tematisk analys (constant comparative method). 

Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) beskriver det som en process där man strävar efter att 

hitta de begrepp och handlingar i materialet som man finner intressanta och sedan finner 

kategorier som kan hjälpa till att tolka och förstå det man är intresserad av. Analys inom 

kvalitativ forskning definieras av Fejes och Thornberg (2015) som en process där forskaren 

systematiskt undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. 

Utmaningen i min analys har legat i att skapa mening ur den mängd data jag samlat in. Jag har 

strävat efter att urskilja det betydelsefulla och identifiera mönster när det gäller vilka 

strategier barnen använder sig av samt vilka stödjande insatser förskollärarna bidrar med. I 

denna studie riktar sig analysen mot att jämföra olika interaktioner i förskolans praktik för att 
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utröna vad de har gemensamt eller vad som skiljer dem åt. Fokus läggs även på att leta 

förklaringar, det vill säga att identifiera villkor och förutsättningar som likheter och skillnader 

kan tänkas bero på. 

Analys är enligt Hammersley och Atkinson (2007) en pågående process som sker både under 

och efter fältarbetet och både under observationerna och då jag renskrev mina scheman och 

anteckningar gjorde jag samtidigt noteringar om tänkbara tolkningar och centrala teman vid 

sidan av för att underlätta fortsatt bearbetning. En viktig del i bearbetningen har varit 

tematiseringen av datamaterialet där jag har sökt efter centrala teman utifrån återkommande 

uttryck och/eller handlingar av barn och förskollärare under observationerna. En svårighet har 

varit att temana ofta överlappar varandra vilket jag har valt att lösa genom att kategorisera 

utifrån det tema som varit mest framträdande. Med hjälp av ett pendlande mellan det som 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver som sensitiv närhet och analytisk distans har jag strävat 

efter att både känna och försöka läsa av subtila nyanser och antydningar till meningsinnehållet 

i data med att växelvis skapa distans till materialet och det framväxande resultatet. De 

begrepp, kategorier och resonemang som har vuxit fram under analysen har jag försökt att se 

som provisoriska och möjliga att revidera efter nya jämförelser ända till jag inte har kunnat se 

några fler tänkbara möjligheter. Denna undersökning bygger på tidigare studier och jag har 

också strävat efter att lyfta fram eventuella likheter och skillnader från tidigare forskning. Min 

ambition har varit att hela tiden fråga mig om jag både kan se något annorlunda eller om mina 

tolkningar kan förstärka eller ge en fördjupad förståelse till tidigare forskning. Fokus har legat 

på att kunna representera och kommunicera mina data på ett rättvisande sätt utifrån syftet med 

min studie. 

 

5.5 Etiska överväganden 
 

Studien har genomförts efter de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) anger. 

Principerna är formulerade efter de fyra huvudkraven; informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. Dessa krav innebär att de som berörs av 

undersökningen ska informeras om syftet och genomförandet vilket har skett muntligt samt 

genom den samtyckesförfrågan som delades ut för godkännande till aktuella barns 

vårdnadshavare samt berörd personal (se bilaga 2 och 3). Eftersom undersökningen fokuserar 

på barn under 15 år är det vårdnadshavarna till de barn som ingår i observationerna som har 

gett sitt medgivande. Alla tillfrågade gav sitt samtycke. Enligt nyttjandekravet har alla 
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berörda även fått skriftlig information i samtyckesbrevet om att det observationsmaterial som 

samlas in inte kommer att användas för något annat syfte än för denna undersökning. 

Deltagarna och datamaterialet har behandlats enligt konfidentialitetskravet där alla namn på 

barn och vuxna är uteslutna och inga uppgifter går att spåra till enskilda individer. 

 

5.6 Trovärdighet 
 

Denna kvalitativa undersökning kan inte granskas utifrån de inom kvantitativ forskning 

vanligt förekommande krav på reliabilitet, validitet och objektivitet. Hjerm  m. fl. (2014) 

menar att det är känsligheten för kontextfaktorer och mångfald som är själva poängen med 

kvalitativ metod, inte stabilitet eller standardisering. Det är i stället enligt Hjerm  m. fl. 

forskarens förförståelse och kulturella kompetens som ska bedömas samt vikten av tydlighet 

och kritisk reflektion rörande sin egen roll genom hela analysen.  

En förtrogenhet med den vardag som studeras kan även enligt Larsson (2005) utgöra en viss 

grund för anspråk på validitet. Närheten till fältet och min förförståelse för den kontext jag har 

studerat kan öka trovärdigheten i mina tolkningar men kan dock inte ses som någon sanning. 

Min studie och dess resultat kan vara en möjlig förståelse för det komplexa samspel som sker 

mellan barn på förskolan, men kan bara redovisa för vad barn och vuxna sagt och gjort i just 

den kontex de har befunnit sig i. Studiens syfte är inte heller att generera generaliserbara 

resultat utan syftar till att öka förståelsen för vad som kan främja barns möjligheter att få 

tillgång till lek. Observationerna och anteckningarna som fördes gav ett rikligt material, vilket 

ledde till ett rikt underlag för analys. Under datainsamlingen har jag fyllt i mina 

observationsscheman (se bilaga 1) så noggrant som möjligt med kompletterande stödord och 

anteckningar. Hammersley och Atkinson (2007) menar att ju längre tid som går innan man 

renskriver sina anteckningar desto större risk är det att minnet sviker och att detaljer går 

förlorade. Datamaterialet renskrevs vid samtliga tillfällen samma dag för att ha situationerna i 

färskt minne och jag kunde komplettera och berika materialet med ytterligare detaljer ur 

minnet vilket kan stärka studiens trovärdighet. 

Min strävan har varit att öka giltigheten genom att också ha en stark förankring i och ta 

utgångspunkt i tidigare studier. Resultatet stämmer överens med tidigare studier kring lek och 

socialt samspel i förskolan vilket kan anses stärka trovärdigheten för de tolkningar jag gjort.  

Fejes och Thornberg (2015) menar att forskning bör bygga på erkända och välgrundade 
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forskningsmetoder för att kunna komma fram till trovärdiga resultat och en kvalitativ metod 

som deltagande observation bör kunna ses som ett erkänt metodval med lämplighet för denna 

studie. Validitet refererar enligt Fejes och Thornberg även inom kvalitativ forskning till om 

den studie som genomförts och den metod som används verkligen har undersökt det som ska 

undersökas. Mitt resultat ska alltså svara på studiens frågeställningar. Om detta är tydligt kan 

egentligen endast avgöras av läsaren. 
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6. Resultat  
 

Resultatdelen redovisar resultatet i berättande form med citat och exempel hämtade från 

observationerna tillsammans med mina tolkningar av dessa. Rubrikerna är namngivna i syfte 

att besvara studiens frågeställningar. 

 

6.1 Barns strategier för att få tillträde till lek och samspel 
 

Den tematiska analysen har mynnat ut i fem kategorier när det gäller barns strategier som de 

använder sig av för att få tillträde till lek och samspel. Det handlar om kommunikation som 

tar sig uttryck på olika sätt. Det förekommer ofta att barnen använder sig av flera olika 

strategier som överlappar varandra för att lyckas ta sig in i lek och samspel. Nedan redovisas 

dock de fem strategier som visat sig mest framträdande under mina observationer var för sig: 

6.1.1 Direkta frågor 
 

Den mest förekommande strategin för att försöka ta sig in i lek är direkta verbala frågor. Det 

handlar både om att barnen frågar om de får vara med i en pågående lek och att de själva 

frågar/inviterar någon annan till sin egen lek. Det här är också den strategi som barnen själva 

kan sätta ord på att de använder sig av. Jag fick tillfälle att fråga tolv av de sjutton barnen hur 

de gjorde för att få leka med andra barn.  Tio av dem svarade att de frågade (med lite olika 

ordval) om de fick vara med och två barn svarade att de inte visste hur de gjorde:  

  

Två barn sitter och spelar spel med en förskollärare. Ett annat barn närmar 

sig, tittar intresserat och säger: ”Jag vill också vara med”. Ett av barnen som 

spelar ser glad ut och svarar: ”Ja, du kan sitta där! och pekar på en stol. 

 

I många fall som ovan lyckas barnen med denna strategi men det händer också att de blir 

avvisade. De avvisningar jag har sett sker genom att barnen hänvisar till att det inte får plats 

fler barn, att det inte går att leka så många i ett rum eller att det inte finns material så att det 

räcker till fler: 

Tre barn sitter och leker med små dockor och djur på golvet i ett rum. Ett 

fjärde barn närmar sig nyfiket och frågar: ”Vad gör ni?” Hen får inget svar men 
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fortsätter: ”Får jag vara med?” Hen får fortfarande inget svar och gör ett nytt 

försök: ”Jag vill också vara med”. Då tittar ett av barnen upp och säger: ”Det går 

inte nu, det finns inte så många djur”.  

 

Vid ett par tillfällen har jag observerat att barn avvisat andra barn genom att vända bort 

blicken och inte svara på deras fråga. Vid ett tillfälle avvisades ett barn genom att det 

tillfrågade barnet vände ryggen åt barnet som frågade och började prata med ett annat barn. 

Här upplever jag också att barnets status och position i gruppen kan ha betydelse för om 

inträdet ska lyckas eller inte. När vuxna var nära barnen eller medverkade i leken/aktiviteten 

lyckades barnen oftast få tillträde och vid de tillfällen de inte fick det så fick de en förklaring 

till det och möjlighet att få vara med vid ett senare tillfälle: 

 

Fyra barn sitter vid ett bord och spelar spel med en förskollärare. Ett barn 

som varit i byggrummet närmar sig och säger: ”Jag vill också vara med!” Ett av 

de spelande barnen svarar snabbt: ”Fyra kan bara vara med!” Förskolläraren 

förklarar att det stämmer att i det här spelet går det att vara högst fyra spelare, 

men att de snart är klara och att hen får vara med nästa gång. Ytterligare ett barn 

närmar sig och säger: ”Får jag också göra det sen?” ”Javisst får du det! Svarar 

förskolläraren. De båda barnen väntar tills det blir deras tur.  

 

De två barnen har hittat strategin att fråga om de får vara med och även om de nekades inträde 

blir de bekräftade, får en förklaring, accepterar den som rimlig och blir positivt bemötta av 

förskolläraren. Vid denna strategi att fråga är det helt klart främjande att vuxna är närvarande 

och stödjer barnen om strategin ska lyckas. Det framträder också enligt min tolkning att 

barnets position i gruppen kan påverka om inträdet med denna strategi ska lyckas eller inte 

när barnen är själva. 

 

6.1.2 Imitation 
 

Att stå vid sidan av och iaktta en pågående lek för att sedan ta efter andra barn och på så sätt 

ta sig in i leken är en strategi som används flera gånger och utförs av flera olika barn. Det sker 

i olika sammanhang både ute och inne och med olika resultat. Jag har till exempel sett barn 

som efter en stunds iakttagande dansar in i en pågående ”dansuppvisning” och utan ord 

imiterar piruetter och danssteg och på så sätt träder in i leken och accepteras av de andra. Det 
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finns barn som på liknande sätt försökt imitera barn i en pågående ”teaterlek” som inte lyckats 

lika bra utan blivit tillsagd att vara publik. Flera situationer av imitation har visat sig vid 

bygglek då barn ställt sig bredvid ett annat och tittat och sedan börjat bygga samma sak i lego. 

Vid flera tillfällen har byggleken sedan mynnat ut i gemensam lek med det de byggt. Vid 

utelek har flera olika situationer innehållit imitation. Det kan handla om att se vad andra barn 

hämtar för saker i förrådet, hämta en likadan och följa efter till sandlådan och sätta sig bredvid 

och leka. Det är också vanligt med mer motoriska imitationer som sker snabbt, nästan som 

”följa John lekar”: 

 

Barnen är i tamburen och klär på sig när jag kommer till förskolan en 

förmiddag. Jag följer med de tre barn som är färdigklädda ut på gården. 

Ett av barnen tar täten och springer fram till en rad bildäck som ligger utlagda. 

Hen hoppar upp och följer/balanserar på bildäcken. De andra två följer efter och 

gör precis likadant. Raden av bildäck tar slut och barnet som är först fortsätter 

mot gungorna med de andra två ”hack i häl”. De fortsätter leken genom att 

gunga tillsammans. 

 

Här kan det också finnas inslag av status och makt. Några barn har en naturlig ledarroll som 

andra barn ser upp till och vill imitera. Om strategin fungerar eller inte kan bero på vilken 

förmåga barnet som imiterar har att läsa av och uppfatta det som sker för att kunna smälta in 

och inte ”förstöra” den ofta sköra leken. Vid lyckade inträden på detta vis verkar barnen har 

nått ett tyst samförstånd. De har kunnat tolka och förstå vart leken är på väg. Kanske för att de 

har lekt denna lek någon gång tidigare och har samma referensram. 

 

6.1.3 Göra sig lekbar- vänta på invit 
 

En strategi som också utmärker sig är en lite mer avvaktande hållning där barnen väntar in att 

andra barn eller vuxna ska bjuda in till lek. Det som vid första anblick kan se ut som en 

planlös cirkulering i ett rum eller att barn står en bit ifrån och betraktar andras lek kan vara en 

mycket genomtänkt metod för att andra ska se dem, agera och invitera. Här använder barnen 

sällan det talade språket när de kommunicerar sin vilja att vara med utan mer kroppsspråk och 

framförallt ögonkontakt för att signalera att de är redo för lek. Denna strategi visar sig när 

barn anländer till förskolan och flera lekar redan är i gång men också i de mellanrum som 

uppstår vid byte av olika lekar både inne och ute. Vid flera tillfällen har jag även sett barn 



30 
 

som varit delaktiga i en lek upptäckt en annan lek som lockar mer som de närmar sig på detta 

sätt:  

Ett barn sitter vid ett bord med två andra barn och bygger ett hus med 

lego. Efter en stund pausar barnet, ser sig omkring i rummet där flera aktiviteter 

pågår, städar undan sitt byggmaterial och hoppar ner från stolen. Hen närmar sig 

en grupp barn som leker ”teater” i ett angränsande rum som har dörren öppen. 

Hen ställer sig i dörröppningen och tittar intresserat på ”föreställningen”. Hen 

verkar söka ett av de andra barnens ögonkontakt och utstrålar att hen är sugen på 

att vara med. Efter en stund tittar det barnet upp och säger till barnet i 

dörröppningen: ”Då kan du komma in! Du kan sitta där!” Barnet blir inbjudet 

som publik men efter bara någon minut tar hen en aktiv roll i den pågående 

teaterföreställningen. 

 

Jag tolkar det som att de barn som har övat på en teaterföreställning nu behöver en publik och 

när de ser barnet i dörröppningen blev hen genast accepterad och inbjuden som gäst. Hen har 

lyckats förmedla att hen är ledig och lekbar och blir inviterad. Vissa barn verkar ha en större 

förmåga att lyckas med denna ordlösa strategi. Detta kan bero på att barnen har olika stor 

förmåga att uttrycka sig endast med kroppsspråk och miner men också vilken status barnet har 

i gruppen. Detta kan också ha en koppling till hur ”lekskickligt” barnet anses vara sett ur de 

andra barnens ögon.   

 

6.1.4 Använda fysiska redskap för inträde 
 

Leksaker och annat material används ofta som redskap för att locka och knyta till sig 

kamrater, starta lekar eller för att ta sig in i lek både ute och inne. Det kan vara allt från 

naturmaterial som speciella pinnar som kan användas till exempelvis vapen till befintligt 

attraktivt lekmaterial som kan bidra till att öka barnets lekstatus. Ibland är redskapen mycket 

situationsbundna och värdefulla just för stunden för att kunna ta sig in i en pågående lek: 

 

Två barn sitter i soffan och leker med bilar. De kommunicerar engagerat 

kring bilmärken och vad olika bilar är värda och att man kan köpa bilar från 

andra länder billigare. En bit ifrån leken står ett annat barn och lyssnar till synes 

intresserat på det de säger. Leken fortsätter och ett av barnen säger: ”Ska vi leka 

att vi åker till Tyskland och hämtar fina bilar?” ”Ja, det kan vi, svarar det andra 

barnet. Då får vi åka långt med denna lastbilen så vi får plats med dom”. De 

hoppar ner från soffan och kör på golvet. Barnet som står och lyssnar går nu och 
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hämtar en båt från en leksakslåda och närmar sig de båda lekande barnen: ”Man 

måste åka båt för att komma till Tyskland för det är vatten där, jag har en båt här 

som bilarna kan åka på, säger hen. Barnen tittar upp, verkar tänka en liten stund 

varvid ett av dem svarar: Ja! Vad bra! Barnet med båten sätter sig på mattan och 

de fortsätter att leka alla tre. 

 

Barnet i exemplet ovan har likt flera som lyckats med denna strategi som jag tolkar det 

utvecklat viktiga kompetenser som förhandlingsförmåga och intersubjektivitet. De kan läsa av 

leken, vart den kan vara på väg och vad som behövs för att de ska kunna nå en 

överenskommelse om fortsatt gemensam lek. 

 

6.1.5 Söka likhet och tillhörighet 
 

Att få uttrycka sin tillhörighet på olika sätt förekommer vid flera tillfällen. Ofta refererar 

barnen till någon likhet som kan binda dem samman, som att de tycker om samma saker, har 

likadana kläder, samma färg på håret eller tycker om samma slags mat: 

 

Tre barn sitter vid ljusbordet och kalkerar av pokimonfigurer från 

målarbilder. Ett av barnen som ritar vid ljusbordet säger till barnet bredvid: 

”Musslor är gott, gillar du musslor?” ”Nä”, svarar barnet. ”Va? Gillar du 

musslor?” säger hen och vänder sig till det barnet som sitter bredvid på andra 

sidan och väntar. ”Nää…” säger det barnet också. Barnet tänker en stund och 

säger sedan: ”Gillar ni räkor då?” ”Ja, säger den ena. ”Jag också” säger den 

andra (de ser nöjda ut- har hittat en samhörighet?). Barnet fortsätter då: ”Och 

visst är musslor världens godaste?” ”Jaa” svarar de båda barnen tillbaka. 

 

Exemplet ovan kanske först bara uppfattas som en söt historia men kan också innehålla 

underliggande maktrelationer. Trots att de tillfrågade barnen egentligen inte tycker om 

musslor upplever jag att de är så måna om att behålla samspelet och nå samhörighet att de till 

sist anpassar sig och accepterar det andra barnets inflytande för att samspelet inte ska 

upphöra. Min tolkning är att de båda var angelägna om att få fortsätta vara med detta barn 

som var en tydlig ledare i gruppen. Deras strävan efter tillhörighet och likhet kanske tog 

överhand. 
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6.2 Insatser och stöd från förskollärare 
 

Flera stödjande och främjande insatser från förskollärare har visat sig under observationerna. 

Både direkta insatser för enskilda barn som har haft svårigheter att ta sig in i lek och mer 

långsiktiga insatser på gruppnivå som främjar samspel och förebygger svårigheter. Jag har 

valt att redovisa resultatet under fem kategorier som får representera och innefatta de olika 

insatser som varit mest framträdande för mig i analysen av observationerna, och som kan 

synliggöra konkreta arbetssätt och metoder för att främja barns möjligheter att få tillgång till 

lek och samspel. 

 

6.2.1 Stärka barns status 
 

Jag har sett flera planerade främjande insatser från förskollärarna som syftat till att stärka 

enskilda barns status och göra dem mer socialt attraktiva. Dessa insatser kan till exempel vara 

att en förskollärare tar med sig ett barn som behöver stöd tillsammans med ett eller några 

andra barn och gör något spännande, plockar fram något roligt material som det aktuella 

barnet är skicklig på eller bygger ett projekt som grundar sig på något som barnet är 

intresserat och kunnigt inom som går att synliggöra och förstärka för hela gruppen. Även 

spontana situationer som uppstår i vardagens praktik tas vid några tillfällen tillvara för att 

enskilda barns status kan stärkas: 

 

Ett barn har hållit sig utanför lek och samspel sedan hen kom ut. Hen håller 

sig nära tre andra barn som plockar ekollon men gör inga försök att ta kontakt. 

De gör inte heller några försök att kommunicera med hen men verkar acceptera 

att hen står nära och iakttar. Efter en stund går hen bort mot gungorna och tittar 

på barnen som gungar. Hen hänger på staketet, går längs med staketet, men gör 

inga försök att gå innanför. Ingen frågar heller om hen vill vara med. En 

förskollärare går fram och frågar om hen vill gunga. ”Nej” svarar hen. ”Ska vi 

gå bort och titta i förrådet om vi hittar något att leka med?” fortsätter pedagogen. 

”Ja”, säger barnet. De går tillsamman bort mot ett förråd som är som ett stort 

skåp. Det är helt tömt på leksaker och barnet kryper in och säger: ”Jag vill ligga 

där”. ”Vill du prova hur det känns att vara i skåpet?” svarar pedagogen. Barnet 

nickar, och provar att ligga och sitta på de olika hyllorna. Detta lockar till sig 

fler barn som vill prova att krypa in i skåpet. Snart är de fem barn som provar att 

gömma sig, låtsas sova med mera. Barnet samtalar inte med de andra barnen 

men ser glad ut och lämnar plats så att de andra kan komma in. Pedagogen 
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säger: ”Det var X (barnets namn) som kom på att hen ville prova att gå in i 

skåpet” Vill ni också prova?  

 

Här passar förskolläraren på och möjliggör att de andra barnen kan få en syn på barnet som 

någon som kan hitta på roliga saker och som kan vara rolig att vara med. Även om barnen inte 

kommunicerar verbalt med varandra utbyter de glada miner och ögonkontakt som kan säga 

mer än tusen ord. Sådana här insatser kräver närvarande och engagerade förskollärare som 

dels ser och inte låter sådana tillfällen passera och dels på ett lekfullt sätt engagerar sig.  

 

6.2.2 Mötesplatser och tillgång till artefakter 
 

Förskolans avdelning har en fysisk miljö som gynnar samspel med flera mötesplatser som 

barnen ofta använder sig av när de inte har någon att leka med. De mötesplatser som jag 

upplever nyttjas mest av barnen för att närma sig andra barn eller för att ha något att göra när 

de känner sig ensamma och lite bortkomna är ljusbordet, legobordet, bordet inne i ateljén och 

soffan där barnen har tillgång till böcker. Det som är gemensamt för dessa mötesplatser är att 

det går att vara flera barn samtidigt och att det finns leksaker eller annat material att använda 

och sysselsätta sig med och använda som redskap och broar för att ta sig in i lek och samspel. 

Dessa mötesplatser och artefakter har för mig haft en förvånande stor betydelse inte minst 

som stöd för barn som anländer lite senare till förskolan och för många barn också vid 

övergångar och kritiska ”mellanrum” som efter måltider, avslutade aktiviteter eller när 

kompisar som barnen leker med blir hämtade för hemgång: 

 

Ett barn som tidigare spelat teater med en kompis som precis gått hem för 

dagen verkar nu inte ha något att göra och går runt och tittar på 

avdelningen. Hen närmar sig olika grupperingar men får inga inviter och gör 

inga försök att ta sig in i leken själv. Hen går fram till legobordet och börja 

bygga själv. Efter en stund kommer ett annat barn fram och frågar vad hen gör: 

”Ett flygplan” svarar barnet som bygger. Det frågande barnet ställer sig bredvid 

och börjar också bygga utan att säga något mer. De båda bygger olika fordon 

sida vid sida tills det är dags för mellanmål.  
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Här fungerade miljön som ett stort stöd för två barn som för tillfället inte hade någon att leka 

med. Jag upplever att barn kan känna sig lite bortkomna när de hamnar i sådana här 

mellanrum och att de också från ganska låg ålder är medvetna om hur andra kan se på dem. 

Legobordet agerar räddare i nöden för båda barnen som slipper tappa ansiktet inför andra och 

fungerar samtidigt som en bro för det samspel barnen utvecklar. 

 

6.2.3 Inkluderande klimat 
 

Mina observationer visar att arbetslaget har ett långsiktigt främjande och förebyggande 

arbetssätt. Det råder en varm och respektfull atmosfär och bemötandet av varje barn är 

välkomnande och inbjudande. Jag upplever en gemenskap där samspelet mellan de tre 

förskollärarna och mellan förskollärare och barn är tillåtande, varmt och hjälpsamt. Det råder 

generellt ett fint, naturligt och avslappnat samspel där både vuxna och barn ofta bjuder in 

varandra i lek och samspel: 

 

Tre barn sitter vid ett bord tillsammans med en förskollärare. De ska göra 

en äppelpaj av äpplen som de plockat själva dagen innan. Ett barn har precis 

anlänt till förskolan och har blivit mött i tamburen av en av de andra 

förskollärarna och kommer nu in i rummet: ”Hej X! säger förskolläraren, vad 

roligt att se dig! Vill du vara med och skala äpplen? Vi ska göra en äppelpaj ”. 

”Ja, säger ett av barnen vid bordet. Du kan sitta här jämte mig”.  

 

Vuxna har en viktig roll som förebilder. Det förhållningssätt som beskrivs ovan tolkar jag som 

ett främjande positivt pedagogiskt ledarskap som barnen kan inspireras av och ta efter. 

 

6.2.4 Medvetet komponerade lekgrupper 
 

Vid något tillfälle varje vecka delar förskollärarna in barnen i medvetet sammansatta 

lekgrupper med en förskollärare närvarande i varje grupp. Det är tveksamt om det med denna 

studiens definition av begreppet kan kallas fri lek då det vid dessa stunder är förskollärarna 

som styr vilka barn som är placerade i de olika grupperna i syfte att främja leken och 

samspelet. Barnen får alltså möjligheter att leka med barn som de annars kanske inte väljer 

eller blir valda av spontant. Det finns enligt mig dock ett stort värde att ta med denna del i 
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resultatet då jag vid dessa tillfällen har sett flera exempel på hur framgångsrikt detta arbetssätt 

kan vara. Det skapar förutsättningar för att främja samspelet mellan barn med varierande 

nivåer av lekkompetenser där de mer lekskickliga barnen kan agera förebilder för de barn som 

har det lite svårare med samspel: 

 

Leken är i full gång i byggrummet när jag kommer till förskolan. Det är fem 

barn i denna lekgrupp. Två olika lekvärldar har skapats av barnen bredvid 

varandra. Tre barn leker med djur och dockor och har byggt upp ett hem till 

figurerna av olika material. Bara någon meter från denna lek har två barn byggt 

upp som en stad med lego runt ett stort bilgarage med olika fordon. Ibland 

blandas de båda lekvärldarna in i varandra som tillexempel när djuren behöver 

transportera sig till jobbet eller åka och handla och de ber om att bli skjutsade av 

de barn som har tillgång till bilar. Alla fem är engagerade i lekarna men det är 

ett barn i varje lekvärld som är tydlig lekledare. Det visar sig genom att de båda 

förhandlar och regisserar och sätter ord på handlingar, föremål och vad de ska 

göra härnäst och leder leken framåt som genom att till exempel säga: ”Du är 

mamman då och åker till jobbet, visst? Och jag är ditt barn som måste åka till 

dagis, du får skjutsa mig dit då”. De andra tre barnen tar en mer passiv roll och 

låter sig regisseras. 

 

De båda lekledarna visar på en stor lekskicklighet som kan hjälpa andra barn. Min tolkning är 

att barnen får närhet till någon/några som de kan inspireras av och imitera som de inte hade 

fått tillgång till på samma sätt på egen hand. 

 

6.2.5 Lekande insatser- vuxna som lekförebilder  
 

Förskollärarna har ett relationellt och lekfullt arbetssätt som ger möjligheter för barn att 

upptäcka hur man gör för att leka och vara tillsammans med andra barn. De använder sig 

ibland av sig själva som redskap vilket möjliggör att barn med eventuella svårigheter får 

tillfällen att utveckla inte bara sina strategier för att ta sig in i lek utan också sin lekkompetens 

med någon som kan skapa och hålla kvar en lekvärld:  

 

Två barn kommer var för sig in i byggrummet där olika lekar redan pågår i 

två grupperingar. De verkar inte ta någon notis om varandra och försöker inte att 

närma sig de lekar som pågår. Båda söker sig i stället till en förskollärare som 
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sitter på golvet en bit bort från leken. De sätter sig på varsin sida av 

förskolläraren som har en nalle i knät.  

”Varför har du en nalle?” frågar det ena barnet. ”Han är lite sjuk” svarar 

förskolläraren och fortsätter: ”Jag tror nästan att vi får åka till doktorn med 

honom”. ”Jag kan va doktorn, säger det andra barnet, men då måste jag hämta 

en spruta!”. ”Vad bra! svarar förskolläraren och vänder sig till barnet på andra 

sidan igen: ”Följer du med nallen till doktorn? Den kanske behöver lite sällskap 

i väntrummet?”. ”Ja, jag kan va mamman, svarar barnet. Leken kommer i gång 

med förskolläraren som stöd. Båda barnen är aktiva i leken men kommunicerar 

inte direkt till varandra utan genom förskolläraren. Ett väntrum byggs upp med 

flera djur som väntar på doktorn och barnen byts vid att vara mamma, pappa, 

doktor och sjuksköterska. De hämtar sprutor och febertermometer (pennor), 

filtar och papper att skriva recept på. Under leken råkar de båda barnen plötsligt 

stöta ihop sina huvuden ganska hårt. De tittar på varandra en lång stund medan 

de håller sig för pannan och brister sedan båda ut i skratt: ” Nu kanske det är ni 

som får gå till doktorn! säger förskolläraren. ”Ja! Jag satt här då, så kan du va 

doktorn!” utropar ett av barnen. ” Ja, svarar det andra barnet. Du får en 

spruta…stick!” De byts sedan om att vara patient och doktor och förskolläraren 

tar en mer avvaktande roll. När förskolläraren efter en stund avlägsnar sig för att 

gå och duka fortsätter barnen att leka själva. 

 

 

Jag har under observationerna sett att barn som inte har någon att leka med ofta söker sig till 

en vuxen. Här ser jag det som ett främjande arbetssätt att vara en lekfull, närvarande pedagog 

som tar tillvara på dessa tillfällen och agerar förebild i lek och inte avvisar barnet. Situationen 

ovan tolkar jag som ett fint exempel på scaffolding där barnen får möjlighet att leka och 

kommunicera först genom förskolläraren som agerar mellanhand och binder ihop och håller 

kvar leken för att sedan kunna klara av att leka en liten stund på egen hand. 
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7. Diskussion 
 

Diskussionen består av två delar. Metoddiskussionen belyser den valda metodens för- och 

nackdelar och resultatdiskussionen behandlar studiens resultat i förhållande till teoretisk 

utgångspunkt samt tidigare forskning. Efter slutordet avslutas avsnittet med nya frågor som 

studien har väckt. 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Denna studie genomfördes i samma förskolområde som jag själv är verksam i som biträdande 

förskolechef. En förtrogenhet med den vardag som studeras kan enligt Larsson (2005) utgöra 

en viss grund för anspråk på validitet och närheten till fältet och min förförståelse för den 

kontext jag har studerat kanske kan öka trovärdigheten i mina tolkningar. En annan fördel har 

varit lättillgängligheten till fältet och att barn och vuxna som ingick i studien redan var 

bekanta med mig vilket gjorde det lätt att smälta in i verksamheten på ett naturligt och 

avslappnat sätt. Det har känts mycket viktigt att bygga upp ett förtroende för min 

undersökning hos både barn, vårdnadshavare och medarbetare för att skapa meningsfullhet, 

förtroende och en så avslappnad miljö som möjligt. Flera av barnen känner igen mig sedan 

innan och vet att jag är fröknarnas ”chef” och att jag kommer och hälsar på ibland. Vid ett par 

tillfällen har frågor ändå uppkommit från barnen om varför jag är där, om jag är en fröken 

eller vad jag skriver. Jag har förklarat det som att jag är och hälsar på och att jag vill vara med 

och se vad de gör och leker med på förskolan. Min roll gentemot barn och pedagoger som en 

närvarande vuxen på förskolan under observationerna har ändå inte varit helt utan svårigheter. 

Esaiasson m.fl. (2012) diskuterar olika förhållningssätt som forskare kan utgå från som 

fullständig observatör kontra fullständig deltagare.  I denna undersökning har det varit svårt 

att göra ett så avgränsat val av förhållningssätt. Att balansera mellan att hålla en passiv, 

objektiv profil, smälta in och samtidigt vara en aktiv deltagare som barnen känner sig 

bekväma med har varit en nödvändighet. Det har uppstått situationer där min delaktighet har 

varit oundviklig och där jag har känt mig tvingad att gripa in som till exempel vid konflikter 

mellan barn. Som utomstående observatör har jag ständigt behövt reflektera över mitt 

agerande och hur det kan ha påverkat resultatet. En medvetenhet om att min roll som chef kan 

ha påverkat deltagarnas villighet att medverka och kanske även deras sätt att agera under 

observationerna har känts viktig att inta. Under hela processen har jag strävat efter att förhålla 
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mig med distans och objektivitet. Det har krävt att jag har gått ifrån min roll som chef och 

intagit en forskande roll som studerat verksamheten och empirin utifrån så långt det är 

möjligt. 

Under studiens gång har jag även hamnat i några etiska dilemman där jag efter överväganden 

valt att inte redovisa vissa resultat som visserligen haft ett forskningsvärde, men där det 

funnits risker för att kunna identifiera enskilda individer. Det har inte heller känts etiskt 

försvarbart att i min roll som chef över verksamheten beskriva eventuella brister på insatser 

av förskollärare. Mitt syfte har inte varit att leta brister utan att se och ge exempel på goda 

insatser som kan vara av värde för verksamma förskollärare. Bryman (2012) menar att det 

bästa är att skriva ner sina intryck direkt, så fort något intressant ägt rum. En svårighet med 

det har varit att det ibland uppstått tillfällen då det inte var lämpligt att gå omkring med penna 

och papper hela tiden. Därför fick jag utforma en strategi för att då och då kunna ta en paus 

för att gå undan och anteckna. Det observationsschema som jag utgick ifrån har hjälpt mig att 

fokusera på de områden som var relevanta för studiens frågeställningar. Däremot räckte inte 

utrymmet i schemats ”rutor” alltid till utan anteckningar fördes även bredvid och på den 

tomma baksidan. 

Sammanfattningsvis anser jag att deltagande observation har varit en för studiens syfte och 

frågeställningar lämplig metod som gav ett tillräckligt rikt underlag för analys. För en större 

undersökning med mer utrymme i tid kunde det varit lämpligt att berika studien med 

intervjuer av barn och/eller förskollärare för att få en ännu djupare förståelse. Ett annat sätt 

kunde vara att komplettera med videoinspelningar då det inte är möjligt att överblicka och 

vara på flera ställen samtidigt. Det hade varit intressant att till exempel ha en videokamera 

stationerad vid en sådan mötesplats som legobordet eller vid sandlådan för att få med alla 

interaktioner som kan ske under en dag. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

Denna del diskuterar resultatet i förhållande till undersökningens syfte, teoretiska 

utgångspunkt, centrala begrepp samt tidigare forskning. Här lyfts de strategier och de insatser 

fram som kan vara mest relevanta för förskolans verksamhetsutveckling när det gäller att 

främja alla barns möjligheter att få tillgång till lek och samspel. 
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7.2.1 Barns olika möjligheter att få tillträde till lek och samspel 
 

Resultatet visar att barnen använder sig av ett flertal strategier för att närma sig varandra i 

syfte att få tillträde till lek och samspel. Jag har fått se spännande situationer och kunnat ge 

exempel på hur barn agerar för att få någon att leka med och det är tydligt att detta upptar 

mycket tid och kraft hos barn i allmänhet och för barn med svårigheter i synnerhet. Den mest 

använda strategin är att barnen frågar om de får vara med och leka. Det är intressant att det 

också är den enda strategin som barnen själva kan svara på att de använder sig av. Kanske för 

att de andra metoderna de använder är mer komplexa, abstrakta och svåra att sätta ord på, men 

kanske också för att det egentligen är den enda konkreta strategin som förskollärare och andra 

vuxna lär ut till barn. Frågan är om det inte också är den mest utlämnande strategin då det ofta 

beror på det enskilda barnets förmågor och position i gruppen om tillträdet ska lyckas eller 

inte. Förskollärare kan lära ut fler strategier till barnen än bara att fråga och på så sätt öka 

deras verktygslåda för att få lyckade tillträden. Det är helt klart att barn har olika 

förutsättningar för att lyckas få tillträde till lek och samspel och att förskolan måste ta ansvar 

för att ge stöd och insatser till de barn som behöver. För att insatserna ska vara framgångsrika 

behöver de göras på både individnivå och gruppnivå. Det första förskollärarna behöver göra 

är att hitta systematiska former för att se, upptäcka och kartlägga vilka behov det finns i 

gruppen för att kunna sätta in tidiga insatser som kan göra stor skillnad för enskilda barn. Det 

gäller enligt Öhman (2014) att skapa möjligheter för att delta i barnens världar, följa och 

observera barnens samspel för att få syn på eventuella utanförskap eller maktutövanden över 

andra och vara lyhörd över vad barnen ger uttryck för. De mest framträdande faktorer som har 

betydelse för om inträdesförsöken ska lyckas eller inte som jag har kunnat urskilja är barnens 

kommunikativa och intersubjektiva förmåga, vilken position och status barnet har i gruppen, 

samt förskollärarnas eventuella närvaro och stöd. 

 

7.2.2 Kommunikativ och intersubjektiv förmåga 
 

Barn behöver enligt Löfdahl (2010) en kommunikativ kompetens för att kunna tolka och delta 

i samspelssituationer och för att en lek ska kunna utvecklas och delas med flera barn. Jag har 

också tolkat att den kommunikativa förmågan är avgörande för att gemensamma lekar ska 

komma till stånd. Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket ett av de viktigaste redskapen i 

sociala relationer och studien bekräftar att det verbala språket har en mycket viktig funktion 
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och betydelse men också kroppsspråk, gester och miner. En grundläggande faktor som 

förskolan behöver ha stort fokus och lägga stor kraft på är, och som också förskolans läroplan 

betonar, en språkstimulerande miljö och verksamhet där varje barns språkutveckling 

stimuleras och utmanas. 

Barns förutsättningar att invitera och bli inviterad av andra barn är av stor vikt för att barn ska 

få riklig tillgång till lek. Här visar resultatet att avdelningens inkluderande klimat och 

förskollärarnas förhållningssätt är av stor betydelse för att barnen ska kunna använda sig av 

den strategin.  Öhman (2014) menar att förskollärare behöver etablera och upprätthålla ett 

positivt och utvecklande klimat som främjar allas lika värde och där de inte tillåter att 

uteslutningar blir ett negativt samspelsmönster i gruppen. Varje arbetslag måste våga granska 

sig själva och fråga sig vad de uppmuntrar till och vilka eventuella sociala regler det finns. 

Finns till exempel regeln att alla får vara med bör förskollärarna vara beredda på att vara 

delaktiga i leken för att den ska kunna fortsätta att utvecklas och fungera. Det går inte att 

överlämna det ansvaret till barnen. Hur pedagoger agerar för att hjälpa barn in i leken har 

enligt Johansson (2008) bland annat att göra med vilken kunskap de har om de förmågor som 

krävs för att kunna delta i och utveckla lek tillsammans med andra barn. Mitt resultat i denna 

studie visar att barnens strategier ofta kräver en intersubjektiv förmåga. Det innebär som 

Davidsson (1992) beskriver det bland annat att kunna tolka, läsa av och förstå vart leken är på 

väg. Denna förmåga visar sig i denna studie till exempel vid imitering och när barnen 

använder sig av fysiska redskap för att ta sig in i leken. För att kunna läsa av och förstå vart 

leken är på väg underlättar det enligt Ruud (2010) om barnen har gemensamma referensramar 

som lekar kan bygga på. Många barn skapar dessa gemensamma referensramar själva men 

barn med svårigheter kan få hjälp av förskollärare. Barn får idag mycket påverkan i form av 

TV, film, olika kulturutbud och så vidare som kan utgöra sådana gemensamma referensramar. 

Arbetslaget på den observerade förskoleavdelningen har ett arbetssätt där de tar vara på de 

intressen barn uttrycker och de arbetar ofta tematiskt med just olika influenser från 

populärkultur. Detta sprider tydligt ringar vidare till barnens egna lekar där de till exempel 

skapar olika lekvärldar runt temat Pokémon. Det är helt klart en främjande insats att 

förskollärare skapar möjligheter för barn att få detta gemensamma golv att stå på som en 

förförståelse för sin lek. 
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7.2.3 Stärka barns status 
 

Öhman (2014) betonar att förskollärare behöver uppmärksamma barns styrkor och resurser 

istället för att fokusera på svagheter och problem. Under observationerna såg jag flera 

främjande insatser från förskollärarna som syftade till att höja enskilda barns status och göra 

dem mer socialt attraktiva. Dessa insatser kunde vara planerade där en förskollärare tog med 

sig ett barn som behövde stöd tillsammans med ett eller några andra barn och gjorde något 

spännande som kunde bli en gemensam och positiv erfarenhet att bygga vidare på. De kunde 

plocka fram något roligt material som det aktuella barnet var skicklig på eller mer långsiktigt 

bygga ett projekt som grundade sig på något som barnet var intresserat och kunnigt inom som 

gick att synliggöra och förstärka för hela gruppen. Även spontana situationer som uppstod i 

vardagens praktik togs vid några tillfällen tillvara för att enskilda barns status kunde höjas. Att 

stärka barns status på sådana sätt tror jag är en mycket framgångsrik metod för att främja 

barns möjligheter att få tillgång till mer lek och samspel. Upprepade sådana tillfällen med 

positiv förstärkning och interaktioner som dessa med vuxna och andra barn kan enligt Öhman 

(2014) göra att barn som har svårigheter med samspel kan se ett värde i att kommunicera och 

samspela med andra barn och de får större möjlighet att utveckla en intersubjektiv attityd.  

Om barnet blir sett och uppmärksammas på positiva sätt som får det att känna att det duger 

som det är kan det både öka dess sociala värde och sin syn på sig själv. Gemensamma och 

positiva erfarenheter kring något kan också ge barnen möjligheter att få de gemensamma 

referensramar som Ruud (2010) talar om. 

7.2.4 Mötesplatser och artefakter 
 

Ur ett sociokulturellt perspektiv behöver vi enligt Strandberg (2006) kontinuerligt reflektera 

över vilka samspel som är möjliga i de olika rummen på förskolan. Det har förvånat mig hur 

stor betydelse miljön och tillgången till material har för att främja barns möjligheter till lek 

och samspel. Det som har varit tydligast är avdelningens som jag kallar det främjande 

mötesplatser. Förskolans avdelning har en fysisk miljö som gynnar samspel med flera 

mötesplatser som barnen ofta använder sig av när de inte har någon att leka med. Det som är 

gemensamt för dessa mötesplatser är att det går att vara flera barn samtidigt och att det finns 

leksaker eller annat material att använda och sysselsätta sig med och använda som redskap 

och broar för att ta sig in i lek och samspel. Dessa mötesplatser och artefakter visade sig ha 

stor betydelse inte minst som räddare i nöden för barn som anländer lite senare till förskolan 



42 
 

och för många barn också vid övergångar och kritiska övergångar som efter måltider, 

avslutade lärarledda aktiviteter eller när kompisar som barnen leker med blir hämtade för 

hemgång. Jag tolkar det som sårbara stunder under dagen då barnen får börja om. Här 

fungerade miljön och materialet som ett stort stöd för barn som för tillfället inte hade någon 

att leka med. Min upplevelse är att barnen kunde känna sig lite bortkomna när de hamnade i 

sådana här mellanrum och att de också från denna relativt låga ålder redan är medvetna om 

hur andra kan se på dem. Mötesplatser som tillexempel legobordet agerar räddare i nöden för 

barnen som slipper tappa ansiktet inför andra och fungerar samtidigt som en bro för ny lek 

och samspel. Även Löfdahl (2002) har i sina studier kommit fram till miljön har stor 

betydelse för hur gemensamma lekar kan skapas och menar att rummen kan tala till barnen på 

olika sätt vilket påverkar samspelet och lärandet och att det här finns många möjligheter att 

skapa mötesplatser och underlätta samspel. Att komma till förskolan när lek och aktiviteter 

redan är i gång kan enligt Strandell (1994) få barn att känna sig utanför och bortkomna och 

hänvisar till metaforer som när en vuxen anländer ensam till ett cocktailparty eller en stor 

mässhall och där får cirkulera och försöka ta sig in i nya konstellationer och förlopp. 

Tillsammans med barnen behöver förskollärarna reflektera över miljön och rummens 

betydelse kontinuerligt genom att ompröva och utveckla rummens socio-kulturella kontext. 

För att främja barnens möjligheter till samspel bör arbetslagen fråga sig vad som är möjligt att 

göra och leka i de olika rummen, vilka mötesplatser som finns samt vilka artefakter som 

barnen har tillgång till. Målet är att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och som 

inbjuder till lek och aktiviteter. 

7.2.5 Scaffolding i lek 

 

Att främja samspelet mellan barn som har varierande nivåer av lekkompetenser är enligt 

Corsaro (1995) viktigt för att stödja barn som har svårigheter med det sociala samspelet. Även 

denna studies resultat förstärker att de barn är som är skickliga lekare kan fungera som resurs 

för de barn som har svårigheter tillexempel i planerade och medvetna lekgrupper. Jag har sett 

skickliga lekregissörer som inte bara kommer på olika lekteman, håller leken och rollerna vid 

liv men som också fungerar som lekmodell som andra barn kan lära sig strategier av och som 

kan ses som en stor tillgång för andra barn. Det är alltså av stort värde att barn får tillgång till 

varandra och barn med olika nivåer av lekkompetenser, men vi kan inte lämna över detta 

ansvar till barnen och tro att det löser sig självt. Det är dock ingen enkel fråga hur 

förskollärare kan hjälpa barn att skapa, avgränsa och skydda sina lekvärldar, och samtidigt 
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stödja rätten för andra att delta. Det viktigaste som denna studie har kommit fram till är att vi 

inte kan lämna barnen att klara av dessa situationer själva. När det gäller barn som har 

svårigheter inte bara att ta sig in i lek utan också att kunna samspela och hålla sig kvar i lek, 

behöver förskollärare vara med och både skydda barns pågående lekvärldar, få dem att 

fungera samt vara med som stöd och hjälpa individuella barn. Det gäller att förebygga 

misslyckanden och förstörda lekvärldar. Vet barnen om att de vuxna finns med och att leken 

kan fungera med deras hjälp tror jag också att de kan vara mer öppna för att släppa in och 

invitera andra barn i sin lek. När vi hör om scaffolding brukar fokus vara på undervisning och 

utveckling och tänkande. Resultatet av denna studie visar att scaffolding även i lek är av stort 

värde. Vissa barn behöver få hjälp att lära sig leka och det lärandet kan ur ett sociokulturellt 

perspektiv ske i meningsfulla leksituationer i interaktion med andra. Vi lär oss helt enkelt bäst 

när vi gör saker ihop med andra. Den observerade situationen som beskrivs i resultatdelen där 

förskolläraren initierar en doktorslek och är med en stund som lekledare och stöd är ett bra 

exempel på scaffolding. Skulle barnen få flera sådana lekstunder med stöd av lekfulla 

förskollärare som förebilder tror jag att det finns stora möjligheter för att det barnen först 

behöver hjälp med från någon annan sedan steg för steg kan klara av själva. Detta går att 

koppla till barnens strategi att imitera andra barns lek för att få tillträde. Bråten (1998) och 

Strandberg (2006) menar att barns imitationer fungerar som stöd för lärprocesser under 

utveckling. Enligt dem är imitation en väsentlig del i det interpsykologiska samspelet. Genom 

rikliga interaktioner med vuxna och andra barn får barnet tillgång till metoder och modeller 

och kan på så sätt imitera hur man gör även i lek. 

En lyhörd förskollärare kan göra insatser och hjälpa barnet ett steg vidare utan att skada dess 

självförtroende. Här menar Strandberg (2006) att vi behöver känna till vad barnet behöver för 

att lyckas och sedan steg för steg ge stöd för att leda barnet från att vara beroende till att bli 

självständig. Med scaffolding av vuxen eller med hjälp av andra barn med större 

lekkompetens kan barnen få möjligheter att leka på en nivå de inte kunnat klara på egen hand. 

På så sätt får de som Strandberg skriver utmaningar i sin lärprocess och genom att pröva 

situationer som ligger något över den nuvarande förmågan kan barnet närma sig sin proximala 

utvecklingszon. Jag ser det också som mycket värdefulla stunder för relationsskapande. Att 

förskollärare kan främja barnens möjligheter att bygga långsiktiga vänskapsrelationer genom 

positiva gemensamma lekerfarenheter. Om barn ges möjligheter att få mötas i en gemensam 

lekvärld främjar det att barnen söker efter varandra på nytt för att leka ännu en gång. 
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Johansson (2001) menar att det krävs ett fullständigt engagemang för att kunna se och delta i 

barns lekvärldar. Detta kräver både en fysisk och en psykisk närhet till barnen och att 

förskollärare har ett relationellt och lekfullt arbetssätt. Folkman och Svedin (2003) säger 

också att barns leklust kan hämta näring ur de vuxnas egen leklust och att förskollärare 

behöver tänka kring och ta hand om sin egen känsla för lek: 

Den som ser leken som en droppe som sprider många ringar omkring sig har 

funnit en skatt. Och vägen dit var att hitta tillbaka till sin egen lekfullhet (a. a, 

s.87). 

 

7.3 Slutord 
 

Det kan inte förväntas av alla barn att de på egen hand kan finna kamrater i förskolans miljö. 

Vänner är enligt Öhman (2014) inte något barn bara får. Vänskap etableras genom möten med 

andra och ofta mödosamma samverkansprocesser. Folkman och Svedin (2003) menar att 

rådande diskurser och begrepp som det kompetenta barnet kan förminska förskollärarnas 

betydelse och ansvar. Det är något som även jag vill betona genom denna studie. 

Förskollärare måste i sin profession också kunna se barns behov och ensamma barn måste få 

stöd. Min förhoppning är att denna studie kan bidra till att förskollärare ser och lägger fokus 

på de barn som av olika anledningar blir avvisade eller har svårt att få tillgång till lek och 

samspel med andra barn. Ett sådant utanförskap kan för enskilda barn vara förödande. 

Förskollärare kan inte lämna barnen att klara av dessa situationer själva. Det är som Ruud 

(2010) säger av stor vikt att de vuxna i förskolan observerar och engagerar sig i barns lek. 

Små insatser kan göra stor skillnad för enskilda barn och ju tidigare dessa insatser görs desto 

större möjligheter får barnet att komma i kapp jämnårigas erfarenheter av att leka tillsammans 

och vara någons kompis. Förskollärare kan synliggöra goda sätt att ta sig in i lek för barnen 

och lära ut fler strategier än bara att fråga om tillträde. För många barn räcker det inte att bara 

kunna fråga om de får vara med. 

 

Kanske är det just under förskolans fria lek som de kommer underfund med att 

de inte duger, inte är önskvärda eller inte förstår. Inser att de istället skrämmer 

andra barn och gör vuxna arga eller irriterade. Eller att de nästan inte finns 

(Folkman & Svedin 2003, s.12). 
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7.4 Nya frågor som väckts 
 

Under pågående observationer har jag blivit starkt berörd av barnens strävan efter likhet och 

samhörighet med andra barn. Jag har fått en känsla för barns oro över ensamhet och hur denna 

oro även påverkar uteslutning av andra barn. För att få en djupare förståelse för hur barn 

tänker och känner skulle det vara av intresse att utföra samtalsintervjuer med barnen själva.   

Det kan finnas olika sociala regler som konstrueras mellan barnen som förskollärare bör bli 

medvetna om för att kunna hjälpa och ge stöd till individuella barn på bästa sätt. 
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Bilaga 1 
 

Observationsguide                                                          

 

Jag har använt mig av ett observationsschema kombinerat med minnesanteckningar. 

Det som har observeras är två delar utifrån undersökningens syfte och frågeställningar: 

 Vad barnen säger och vad barnen gör för att få tillträde till lek och samspel  

 Vad vuxna (förskollärare) säger och vad vuxna gör för att stödja barn att få tillträde 

till lek och samspel 

 

Observationsschema i förminskad storlek. 

                             Deltagare               Händelse/Aktivitet     Varaktighet             Miljö       

Beskrivning 

 

    

Citat 

 

    

Handling av 

barn 

    

Insats av 

pedagog 

    

Egna reflektioner 

Tolkningar 

    



51 
 

Bilaga 2                                                                                                                     
  
Till Vårdnadshavare på X förskola, avdelning X 

Jag heter Maria Lindström Fogelberg och arbetar som Biträdande Förskolechef på 

Huskvarnabergets förskoleområde. Parallellt med mitt uppdrag läse r jag också en 

magisterutbildning i pedagogik och har nu påbörjat min D-uppsats. Min undersökning 

kommer att fokusera på barns samspel och tillgång till lek i förskolan. Att leken fungerar lyfts 

tydligt fram av barnen som det mest betydelsefulla för deras tid i förskolan och är därför 

också en stor angelägenhet för alla vuxna som arbetar i förskolan.  

Det jag främst är intresserad av att observera är barns olika strategier som de använder sig av 

för att komma in i lek/ få tillgång till lek med andra barn. Hur gör barn när de närmar sig 

varandra? Kan vi få en rikare kunskap kring detta område kan det i sin tur bidra till en ökad 

förståelse för vad pedagogerna kan göra för att hjälpa barnen med samspelet och leken med 

andra barn. Jag kommer att vara med barnen vid så kallad ”fri lek” både inne och ute någon 

dag i veckan under oktober-december månad 2016. Under denna tid kommer jag att observera 

vad barnen säger och hur barnen handlar för att ta sig in i lek. Jag ser med spänning fram 

emot att få vara med barnen under den här tiden. För att kunna genomföra mina observationer 

behöver jag Ert samtycke. Gängse regler för sekretess och anonymitet i 

forskningssammanhang kommer att tillämpas enligt vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Allt material kommer att avidentifieras och barnens, de vuxnas och förskolans 

namn kommer inte att framgå i uppsatsen. Det observationsmaterial som samlas in kommer 

inte att användas för något annat syfte än för denna undersökning. 

Jag är tacksam om ni fyller i talongen nedan och lämnar tillbaka den till förskolan innan den 

25 oktober. 

Kontakta mig gärna om något är oklart. 

Maria Lindström Fogelberg 

Telefonnummer och mailadress 

Jag/Vi                                                    (   ) samtycker (   ) samtycker inte  

till att mitt/vårt barn deltar i lek/samspelsobservationer under perioden oktober-december 

2016 

Barnets namn:_________________________________________ 

Datum:_____________________________ 

 

Namnteckning Vårdnadshavare 1:  

 

 

Namnteckning Vårdnadshavare 2: 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 

Till förskollärare på X förskola avdelning X 

Jag heter Maria Lindström Fogelberg och arbetar som Biträdande Förskolechef på 

Huskvarnabergets förskoleområde. Parallellt med mitt uppdrag läser jag också en 

magisterutbildning i pedagogik och har nu påbörjat min D-uppsats. Min undersökning 

kommer att fokusera på barns samspel och tillgång till lek i förskolan. Att leken fungerar lyfts 

tydligt fram av barnen som det mest betydelsefulla för deras tid i förskolan och är därför 

också en stor angelägenhet för alla oss vuxna som arbetar i förskolan.  

Det jag främst är intresserad av att observera är barns olika strategier som de använder sig av 

för att komma in i lek/ få tillgång till lek med andra barn. Hur gör barn när de närmar sig 

varandra? Kan vi få en rikare kunskap kring detta område kan det i sin tur bidra till en ökad 

förståelse för vad förskollärare kan göra för att hjälpa barnen med samspelet och leken med 

andra barn. Min ambition är att vara med er och barnen vid så kallad ”fri lek” både inne och 

ute någon dag i veckan under oktober-december månad 2016. Under denna tid kommer jag att 

observera vad barnen säger och hur barnen agerar för att ta sig in i lek. Eftersom ni som 

förskollärare ofta är nära barnen behöver jag också ert samtycke till att få utföra 

observationerna, samt ert samtycke till att i studien även få lyfta goda exempel på insatser 

från er som kan främja och stödja barns lek och samspel. Jag har inte som syfte att leta efter 

brister utan kommer endast att fokusera på goda exempel. 

Jag ser med spänning fram emot att få vara med er under den här tiden. Gängse regler för 

sekretess och anonymitet i forskningssammanhang kommer att tillämpas enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Allt material kommer att avidentifieras och 

barnens, de vuxnas och förskolans namn kommer inte att framgå i uppsatsen. Det 

observationsmaterial som samlas in kommer inte att användas för något annat syfte än för 

denna undersökning. Jag är tacksam om ni fyller i talongen nedan och lämnar tillbaka den till 

mig innan den 25 oktober. 

Kontakta mig gärna om något är oklart. 

 

Maria Lindström Fogelberg 

Telefonnummer och mailadress 

Jag                                                   (   ) samtycker (   ) samtycker inte                                                 

till att delta i lek/samspelsobservationer under perioden oktober-december 2016 

 

Datum:_____________________________ 

 

Namnteckning:________________________ Namnförtydligande: ______________________ 

 


