
 

 

  

 

 

 

 

”Vad gör jag nu då?” 
En studie om tillträdesstrategier som språkligt sårbara barn använder sig av. 

” So, What am I doing now?” 

A Study About Language Impaired Children’s Access Rituals in Preschool. 

 

Johanna Andersson 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Språk och berättande/Förskollärarprogrammet 

Grundnivå/15hp 

Handledare: Djamila Fatheddine 

Examinator: Getahun Yacob Abraham 

Datum: 2017-06-27 

 



 

 

Abstract 

This qualitative study examines preschool teachers’ experience concerning if children with language 

impairment suffer from exclusion from play with other children. The study also examines their 

experience about what kind of access rituals children with language impairment use to gain access in 

other children’s free play. Interviews were conducted with two preschool teachers. 

The result shows that according to preschool teachers’ experience, exclusion can depend on the child’s 

native language. They notice more exclusion among the children with other native language than 

Swedish. They also experience that these children don’t search access to play in the same extent as 

children with Swedish as mother tongue. The result shows that children, no matter speech competence, 

use the same kind of non-verbal access rituals when they search access to play. The variation of rituals 

depends on the child’s personality, not on language competence. Children use their body language in 

the shape of eye contact, body contact and also sign language is used in some situations. Children with 

developed language use the body language when they want access but they also rely on their speech 

when they search for access.  
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Sammanfattning 
I denna kvalitativa studie var syftet dels att undersöka om förskollärare upplever att barn med språklig 

sårbarhet blir uteslutna ur leken och dels att undersöka vilka tillträdesstrategier barn med språklig 

sårbarhet använder sig av för att få tillträde till leken. Jag genomförde intervjuer med två förskollärare 

på en förskola.  

Resultatet visar att de inte upplever att språksårbara barn med svenska som modersmål blir uteslutna ur 

den fria leken. De upplever däremot att barn med annat förstaspråk än svenska blir uteslutna i större 

utsträckning. De upplever även att dessa barn inte heller söker sig till fri lek i samma utsträckning som 

barnen med svenska som modersmål. Resultatet visar även att barn oavsett språklig förmåga använder 

sig av liknande icke-verbala strategier när de söker tillträde till leken. Variationen beror på barnens olika 

personligheter och beroende på sin personlighet väljer man olika sätt att söka tillträde i leken. Barnen 

använder sig av kroppsspråket i form av blickar, kroppskontakt och även TAKK förekommer i vissa 

situationer när de söker tillträde till lek. Språkstarka barn använder sig av kroppsspråket när de söker 

tillträde samtidigt som de förlitar sig på sitt verbala språk.  
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INLEDNING 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att förskolan är en plats för barnen att delta i en 

social och kulturell miljö som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens 

(Skolverket, 2016, s. 6-7). Det står även att leken är centralt i barns lärande och att 

verksamheten ska präglas av en aktiv användning av leken för att stimulera barns lärande och 

utveckling. Enligt Askland & Sataøen (2003, s. 121-127) är leken ett naturligt tillstånd för barn 

i utveckling och att barn tar chansen att leka så fort de får chansen. Leken är dessutom barnens 

sätt att tolka verkligheten. De skriver även att leken har mycket stor potential när det kommer 

till att användas som ett pedagogiskt redskap och hjälpmedel, vilket även är min uppfattning 

om lekens roll i förskolans värld.  

I Lpfö98 står även att förutom leken så är det genom socialt samspel, utforskande, iakttagande, 

reflekterande och samtalande som barn erövrar kunskap och verksamheten ska bland annat utgå 

ifrån barnens drivkraft att söka kunskap (Skolverket, 2016, s. 6-7). Enligt min tolkning av 

Lpfö98 utgår den ifrån att alla barn kan, vill och får vara med i leken och att alla barn leker bra 

med varandra och därmed lär av varandra. Det stora fokus som läggs på socialt samspel och lek 

i förskolans läroplan väcker mitt intresse för de barn som inte får tillträde till leken. Efter att 

jag har varit på förskolor och jobbat eller haft VFU har jag noterat att det finns barn som blir 

uteslutna ur leken. Det väcker en oro hos mig som blivande förskollärare eftersom leken, som 

tidigare nämnts, är en central del i förskolans verksamhet. Att bli utesluten ur leken innebär 

även att bli utesluten ur det sociala samspelet bland barnen.  

Jag vill veta om förskollärare upplever att barn med språklig sårbarhet blir uteslutna ur leken 

samt vilka tillträdesstrategier de ser att dessa barn använder sig av för att få tillträde i leken. 

Som blivande förskollärare anser jag att det är viktigt för mig att få uppfattning om orsakerna 

bakom att ett barn blir uteslutet ur leken. Detta för att jag i framtiden ska ha kunskap om hur 

jag kan stötta dessa barn när de söker tillträde i andra barns lek. Jag tror också att det är viktigt 

att jag får insikt i olika tillträdesstrategier som barn, både med och utan språklig sårbarhet, 

använder sig av så att jag kan finnas där och hjälpa dem att få tillträde till leken.  
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Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är dels att undersöka om förskollärare upplever att barn med 

språklig sårbarhet utesluts från den fria leken, dels att undersöka förskollärares uppfattningar 

om vilka tillträdesstrategier dessa barn använder sig av för att få tillträda i den fria leken.  

Frågeställning 
 Hur identifierar förskollärare barn med språklig sårbarhet? 

 Upplever förskollärare att barn med språklig sårbarhet blir uteslutna ur den fria leken? 

 Vilka tillträdesstrategier upplever förskollärare att barn med språklig sårbarhet använder 

sig av för att få tillträde i den fria leken?  
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FORSKNINGS- OCH LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur som är relevant för min studie. Denna 

forskning handlar om språkets betydelse i leken och lärandet men också om tillträde och 

uteslutning ur lek. Jag kommer börja med att förklara innebörden i begreppet språklig sårbarhet 

vilket kommer ge en förståelse för varför jag valt att använda mig av detta begrepp i studien.  

 

Språklig sårbarhet 
Språklig sårbarhet innebär att språkförmågan inte är tillräcklig för att matcha omgivningens 

förväntningar och krav. Den logopediska diagnosen språkstörning syftar till brister och 

svårigheter vilket språklig sårbarhet inte gör. Barn som dagligen kämpar med att förstå 

språkljud, bokstäver, ord, meningar och texter kan tänkas vara språkligt sårbara (Bruce, 

Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016, s. 16-20). Begreppet öppnar upp för lärandemiljön och 

pedagogikens roll i språkutvecklingen och det är därför jag har valt att använda mig av detta 

begrepp i min studie.  

Bruce, et al., (2016) har presenterat begreppet språklig sårbarhet och i deras definition ingår 

inte barnen med annat modersmål än svenska då de inte kan jämföra deras språkutveckling med 

barnen som har svenska som modersmål. I min studie kommer jag däremot att inkludera dessa 

barn i begreppet då jag anser att det innebär en sårbarhet att inte behärska det svenska språket. 

Eftersom min studie handlar om vilka tillträdesstrategier språkligt sårbara barn använder sig av 

menar jag att annat modersmål är en relevant sårbarhet för min studie. Andra sårbarheter som 

jag fokuserar på i denna studie är semantisk medvetenhet, pragmatisk medvetenhet, syntaktisk 

medvetenhet och språklig medvetenhet. Semantisk medvetenhet handlar om att man förstår 

innebörden av ord. Svårigheter kan yttra sig i att barnet inte förstår alla ord eller använder ordet 

i fel sammanhang. Ord måste ha betydelse och en mening när det används, därför räcker det 

inte med att bara kunna säga många ord. Pragmatisk medvetenhet handlar om hur vi använder 

språket för att göra oss förstådda i socialt samspel. Det handlar om att kunna läsa av, lyssna och 

förhålla sig till andra människors tankar, känslor och erfarenheter. Svårigheter kan yttra sig i 

att barnet inte behärskar sociala regler gällande kommunikationen mellan människor och att 

barnet inte använder sitt språk för att kommunicera. Det kan vara svårt att föra ett samtal med 

barn som har dessa svårigheter. Syntaktisk medvetenhet handlar om de regler som gör att man 

kan kombinera fraser och meningar som har ett syfte med hjälp av ord. Syntaktiska svårigheter 

innebär att man har svårt med grammatiken i språket. Det kan vara svårt för barnet att formulera 

meningar med rätt satsbyggnad och för de äldre barnen kan det visa sig i att de har svårt att 

tolka långa och komplicerade meningar. Språklig medvetenhet används synonymt med 

metaspråk. Det handlar om att kunna se den språkliga formen och dess innehåll och betydelse, 

man kan också se det som ett bemästrande av språket. Goda språkkunskaper innebär att barnet 

har utvecklat medvetenheten inom dessa områden och kan behärska språket (Bruce, et al., 2016, 

s. 40-44, 101; Arnqvist, 1993, s. 122).  

Lekens innebörd 
Leken är en social aktivitet som är otroligt viktig för barn i utveckling. Det är i leken barn 

skapar relationer till varandra och för det lilla barnet handlar nästan hela livet om lek (Askland 

& Sataøen, 2003, s. 121). Askland & Sataøen hävdar till och med att ett barn utan relation till 

jämnåriga barn är ett barn i riskzonen för psykiska svårigheter i framtiden. William Corsaro är 

en barndomssociolog som har studerat samspelet mellan barn. Han använder sig av begreppet 

interpretativ reproduktion för att förstå barnens lek. Detta innebär att barnen både producerar 

och reproducerar i leken. Produktion innebär att barnet tolkar en roll utifrån hens personlighet 

eller utifrån vad gruppen förväntar sig. Reproduktion innebär att barnet tar en roll som det 

känner igen sedan tidigare, exempelvis polis eller kassör (Jensen, 2013, s. 184-186). Det sociala 



4 

 

deltagandet är en del av rolleken vilket gör att man kan se leken som en samspelssituation. I 

detta samspel skapar barnen en miljö där det ofta förekommer förhandlingar om de olika 

rollerna i leken (Tellgren, 2004, s. 31). Lindqvist (1996, s. 71) skriver att en del av den 

sociokulturella synen på lek innebär att leken är en reproduktion av verkligheten. Detta gör att 

jag tolkar det som att Corsaros begrepp och teori går hand i hand med den sociokulturella synen 

på lek. Lindqvist (1996, s. 69-70) skriver att enligt Vygotskij är leken en skapande verksamhet 

där barnen kan hävda sin egen vilja mot vuxenvärlden. Lindqvist (1996, s. 69-70) menar också 

att enligt Leontjev utvecklas fantasin ur yttre händelser vilket gör att en lek startas, medan 

Vygotskij menar att leken är ett möte mellan barns inre känslor och den yttre verkligheten. 

Detta gör att leken är den viktigaste källan för barnens utveckling av sitt medvetande. Jensen 

(2013, s. 74) skriver att enligt Vygotskij drivs leken av barnets ouppfyllda önskningar och leken 

är därmed platsen där deras önskningar kan uppfyllas. Leken går därmed ut på att föreställa sig 

olika scenarion och den kretsar kring fantasi och föreställningar.  

Dessa två perspektiv på lek kommer ifrån två forskare som har gett sina perspektiv på barns 

lek. Annica Löfdahl har i sin avhandling lyft fram barns perspektiv på leken. Hon har tittat på 

videoinspelningar av barnens lek tillsammans med barnen och samtidigt fört samtal med dem 

om vad som händer i leken för att få höra deras perspektiv. Hon berättar i sin avhandling att 

barnen beskriver lekens innehåll som en helhet, de berättar om yttre handlingar och att leken 

beskrivs som oplanerad samt att negativa känslor förekommer i leken. Hon skriver vidare att 

barnen ger uttryck för att lekens olika delar hänger samman med varandra, de förklarar också 

att i leken försöker de skapa sammanhang mellan händelserna (Löfdahl, 2002, s. 77-87).  

Språket som social resurs 
Skånfors (2013, s. 47-48) skriver att barn använder sig av sociala resurser för att hantera den 

sociala tillvaron på förskolan. Hon menar att sociala resurser kan innebära att vara i rätt ålder, 

besitta specifika kompetenser och ha relationer till andra barn. Barn med starka sociala resurser 

är barnen  som blir valda först som lekkamrat och de har större möjlighet att etablera 

maktpositioner i leken jämfört med barn som saknar dessa resurser. Konsekvenser av att sakna 

dessa resurser kan vara att barnet får låg social status, låg maktposition samt blir uteslutet ur 

leken. Dessa konsekvenser liknar de Bruce (2010, s. 101-105) menar att barn med 

språksvårigheter utsätts för i lek. Hon skriver att barn med goda språkkunskaper är barnen  som 

har hög status och är förstahandsval som lekkamrat. Bruce påstår att språkförmåga är en 

förutsättning för deltagande i lek. Hon skriver att barn med språksvårigheter ofta får 

underordnade roller i leken som exempelvis hund eller baby och att språkförmågan därmed har 

stor betydelse för leken. Löfdahl (2002, s. 81.) skriver om ett exempel där en flicka inte ville 

att lillebrodern skulle vara med i leken och därför fick han rollen som granne. Både Löfdahl 

och Bruce ger exempel på ett sätt använda sig av sekundära anpassningar för att utesluta andra 

barn ur leken. Barnen får underordnade roller för att de ska påverka leken så lite som möjligt 

samtidigt som det är ett sätt att lyda regeln att alla får vara med. Skånfors (2013) skriver vidare 

att det är barnen som deltar i leken och aktiviteten i sig som avgör vilka resurser som är 

nödvändiga i just denna lek. Detta innebär att deltagande i leken snabbt kan förändras beroende 

på vilka sociala resurser ett barn har tillgång till vilket kan leda till osäkerhet bland barnen i 

gruppen. Exempel på detta kan vara att ett barn får tillträde i leken en dag för att hen målar 

väldigt bra och detta behövs i just denna lek. Under lekens gång utvecklas den och det kan leda 

till att denna resurs inte längre behövs. Detta barn förlorar därmed sin resurs och riskerar att bli 

utesluten ur den pågående leken.  

Bruce (2010, s. 101-105) skriver att språket har stor betydelse för barns deltagande i leken och 

att barnets språkförmåga kan fungera som en inträdesbiljett till leken. Utifrån Skånfors (2013) 

tolkar jag det som att denna inträdesbiljett kan vara synonymt med social resurs. Med det menar 

jag att språkförmågan är en social resurs som kan vara en förutsättning för tillträde till leken. 
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Bruce menar också att god språkförmåga är en förutsättning för att leken ska flyta på och kunna 

utvecklas vilket gör att barnen  med stark språkförmåga ofta tilldelas en maktposition för att 

föra leken framåt.  

Kamratkultur 
Barnen på förskolan utvecklar sin egen kamratkultur. Att vara del av en kamratkultur innebär 

att barnet besitter kunskaper om barnens sociala statusposition på förskolan. Statuspositionen 

avgör bland annat vem som kan vara med i leken, vem som bestämmer i leken och vilket 

beteende man har mot varandra i leken (Löfdahl, 2014, s. 13-14). Den rådande kamratkulturen 

är unik för barnen i den specifika barngruppen. Det gör att det kan det vara svårt för ett barn att 

byta från en förskolegrupp till en annan. Barnet är van vid att en viss kamratkultur råder i den 

grupp hen kommer ifrån och risken finns att den krockar med den nya kultur hen kommer till, 

vilket kan resultera i uteslutning ur den nya gruppen (Öhman, 2008, s.169-170).  

Det finns en typ av kamratkultur som präglar hela förskolegruppen. Men inom den stora 

gruppen finns även flera olika grupper med kamratkulturer mellan barnen som är vänner med 

varandra och oftast leker tillsammans. Jensen (2013, s. 187-189) menar att enligt Corsaros teori 

om kamratkulturer skapas dessa vänskapsrelationer genom gemensamma intressen och 

erfarenheter. Löfdahl (2014) menar att barn är väl medvetna om att relationer är sköra och att 

man bör vårda sina relationer till sina kamrater. Med detta perspektiv i åtanke kan uteslutning 

innebära att barnen skyddar sin relation och sin lek mot ett barn som inkräktar på deras 

interaktiva utrymme. Det interaktiva utrymmet är det utrymme som barnen använder sig av i 

leken och där deras samspel sker (Jensen, 2013, s. 189). Under rubriken Teoretiska 

utgångspunkter kommer jag berätta mer om Corsaros teori om kamratkulturer.  

Deltagarförhandlingar 
Ebba Hildén (2014) har skrivit en licentiat uppsats som handlar om de yngsta barnens 

kommunikation i förskolan. I denna avhandling har hon utgått ifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv, vilket innebär att barnen förhåller sig till sin livsvärld med hjälp av sin kropp. 

Livsvärlden är en gemensam värld som vi människor befinner oss i och förhåller oss till med 

hjälp av den levda kroppen, tiden, rummet och relationer (Hildén, 2014, s. 106-108). När de 

yngsta förskolebarnen vill förhandla om deltagande i lek använder de sig av sina kroppar. Med 

kroppen visar de sina kamrater att de finns här som en potentiell lekkamrat. Strategin innebär 

att rikta sin kropp mot de lekande barnen för att observera vad de leker och samtidigt signalerar 

man öppenhet och nyfikenhet till barnen i leken. Med sin kropp imiterar de små barnen de 

gester, ljud och andra moment som sker i leken för att visa att hen är kompetent nog att delta i 

den pågående leken. Barnet signalerar att vi gör samma och att vi därför hör ihop (Hildén, 2014, 

s. 85-86). Detta är de yngsta barnens sätt att förhandla om deltagande i leken innan de verbalt 

kan uttrycka att de vill delta. De kommunicerar via ögonkontakt, blickar och kroppsspråket 

viket ger en vi-känsla där det finns gemensamt fokus.  

När barnen blir äldre förändras deltagarförhandlingarnas karaktär. På förskolorna kan det finnas 

olika rum som är så kallade neutrala. Löfdahl (2014, s. 23) skriver att detta är ett rum som ingen 

bestämmer över, i hennes studie var detta rum ateljén. Hon kom fram till att ateljén främst 

användes som en arena för förhandlingar eller som en passage mellan lekar. Även Tellgren 

(2004, s. 70-72) skriver om ett gemensamt samlingsställe i den fria leken där barnen ofta startar 

sina deltagarförhandlingar. I hennes studie var denna plats en spegel som fanns i anslutning till 

utklädningskläderna. Hon skrev att barn kunde börja med att sminka sig och klä ut sig för att 

sedan påbörja förhandlingarna om deltagande, rollfördelning och lektema, alltså vad de ska 

leka. Tellgren skriver vidare att de äldre barnen ofta har etablerade relationer med varandra 

vilket de yngre barnen inte har hunnit utveckla på samma sätt. Detta gör att de yngre barnen får 

kämpa hårdare med att hitta en lekkamrat och hitta olika strategier för att inleda en relation med 
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ett annat barn. På förskolan går barnen olika dagar och har olika tider vilket gör att barngruppen 

ser olika ut från dag till dag. Det kan göra att vissa barn måste börja varje dag med att förhandla 

om att få delta i leken, dessa förhandlingar är trots allt nödvändiga för att barn ska skapa 

kontakter med andra barn (Tellgren, 2004, s. 63-65, 70-75). Enligt Bruce (2010, s. 109) 

undviker barn med språksvårigheter situationer där de behöver förhandla. Detta är för att det är 

en situation som inbjuder till konflikter där dessa barn kan känna att de befinner sig i underläge 

på grund av sina språkliga hinder. 

Uteslutning ur leken 
Tellgren (2004, s. 72) skriver att vissa barn förhandlar genom att direkt gå in och fråga de 

lekande barnen om man får vara med i deras lek. Hennes resultat visar dock att detta inte är en 

bra strategi om det inte sker i rätt tid och tillfälle. Det resulterar istället i att barnet får ett nej 

och blir uteslutet ur leken. Utifrån Corsaros teori om kamratkulturer menar Löfdahl (2014, s. 

27) att när barn utesluter andra barn ur leken kan det bero på att de vill skydda sin lek och 

relationen de har med varandra. Detta betyder att när ett barn träder in och ber om tillträde till 

någon annans lek kan detta uppfattas som ett hot mot den pågående leken. Därför vågar inte 

barnen som leker ge tillträde till något annat barn. Löfdahl (2014) lyfter olika exempel på barn 

som blir uteslutna ur leken. Löfdahl liksom Skånfors (2013) lyfter åldern som en viktig 

förhandlingsfaktor och social resurs. Löfdahl hänvisar till olika situationer där de äldre barnen 

utesluter yngre barn ur leken eller där yngre barn hänvisar till ett äldre barn när de förhandlar 

om tillträde.  

Löfdahl (2014, s. 40-45) nämner olika strategier barnen använder sig av för att utesluta ett barn 

från deras lek. Det kan till exempel vara att ge barnet en roll som inte har någon betydelse för 

leken, exempelvis hund, ofödd eller granne. Detta är ett sätt för barnen att följa ”Alla får vara 

med”-regeln samtidigt som de tar ifrån makt och lekinflytande från barnet som vill delta. 

Rollerna som Löfdahl lyfter är samma roller som barn med språksvårigheter blir tilldelade i 

leken (Bruce, 2010, s. 101-105).  

Språket ger leken vingar 
Det genomgående temat i läroplanen för förskolan är att leken ska genomsyra verksamheten. 

Det är genom lek som barn erövrar kunskap och leken är ett sätt för barnen att få uttrycka sig. 

I förskolans verksamhet används leken som ett pedagogiskt redskap eftersom leken är viktig 

för lärande och utveckling. Enligt läroplanen för förskolan hänger lärandet samman med språket 

liksom språket och identitetsutvecklingen (Skolverket, 2016, s. 7-10).  

Läroplanen för förskolan lyfter förskolan som en social och kulturell arena där många möten 

sker varje dag. Därför ska förskolan stötta barnen i deras utveckling av sociala- och 

kommunikativa kompetens (Skolverket, 2016, s. 6). Att vara socialt kompetent innebär att man 

kan umgås och samspela med andra människor. För att betraktas som socialt kompetent är 

språket en viktig del då de språkligt starka barnen ofta besitter mer sociala färdigheter än de 

språkligt sårbara barnen (Pape, 2001, s. 21, 105-106). Social kompetens är därför en viktig 

pusselbit för att kunna leka tillsammans med andra barn i förskolan.  

Språket har en kommunikativ funktion och enligt den sociokulturella traditionen är språket det 

verktyg som människan använder sig av för att uttrycka sig och förstå sin verklighet (Askland 

& Sataøen, 2003, s. 245-246; Tellgren, 2004, s. 20). Enligt Vygotskij är det språket som utgör 

dynamiken mellan handling och idé i barnens lek (Lindqvist, 1996, s. 70-71). Bruce (2010, s. 

108) använder metaforen språket ger leken vingar. Med detta menar hon att med hjälp av 

språket kan vi förflytta oss från en plats till en annan och från en tid till en annan. För att leken 

ska utvecklas, fördjupas och förlängas spelar språket en mycket viktig roll. I rollfördelningen 

inför leken är språket ett viktigt hjälpmedel för att kunna förhandla om rollerna. Språket är 
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också ett redskap till att förebygga eller reda ut konflikter som eventuellt uppstår i leken (Bruce, 

2010, s. 108-109). 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten som studien grundar sig i. Studien 

kommer att utgå ifrån Willam Corsaros teori om Kamratkulturer. Corsaro är en 

barndomssociolog som forskar om det sociala samspelet som uppstår mellan barn.  

Teorin om kamratkulturer 
Corsaro definierar kamratkulturer som en uppsättning av olika handlingar, rutiner, artefakter, 

värderingar och funderingar som barn delar med varandra (Corsaro, 2015, s. 19). 

Kamratkulturer uppstår när barn regelbundet spenderar mycket tid tillsammans och bygger 

relationer med varandra. Tellgren (2004, s. 21) skriver att när barn utvecklas och växer upp 

utvecklar de olika färdigheter som gör att de börjar se skillnader mellan vuxnas och barns 

livsvärldar. De börjar därmed att kategorisera barn som barn och vuxna som vuxna. När barnet 

är på förskolan deltar barnet i olika aktiviteter och lekar med jämnåriga barn. Löfdahl (2002, s. 

18-19) förklarar att inom en kamratkultur finns specifika kommunikativa mönster där vissa 

lekar är återkommande. Det kan vara små signaler eller ord som visar de övriga barnen som 

ingår i den kamratkulturen vad som är på gång att hända. Hon ger som exempel att en mening 

som ”Jag väljer dej!” berättar för kamraterna att det är dags att leka pokémon och kamraterna 

blir införstådda i vilka handlingar och innehåll som är önskvärda i denna leksituation.   

Kamratkulturen kan vara ett sätt för barnen att skapa egna kulturella normer som ”gör uppror” 

mot de normer som råder på förskolan. Personalen på förskolan förväntar sig att barnen 

anpassar sig och följer de normer som gäller där, exempel på norm är att alla ska få vara med i 

leken. Genom att ge sken av att anpassa sig till reglerna samtidigt som de aktivt gör motstånd 

mot dessa kallar Corsaro för sekundär anpassning. För att göra motstånd mot ”Alla får vara 

med”-regeln utvecklar barnen olika strategier för att ge andra barn tillträde till leken samtidigt 

som de egentligen inte har makt att driva leken framåt (Skånfors 2013, s. 24-26). Inom 

kamratkulturen är det viktigt för barnen att de blir accepterade som deltagare. Inom kulturen 

råder hierarkier som skapas genom rolltilldelning, inneslutningar och uteslutningar, därför är 

det viktigt för barnen att ha full koll på vilka som tillhör gruppen och vilka som inte gör det 

(Tellgren, 2004, s. 26). Mer om kamratkulturer under rubriken Forskning- och 

litteraturgenomgång.  

Tillträdesstrategier 
Människan har en privat sfär som inte vem som helst får tillträda då hon vill ha distans mellan 

sig och andra människor. För barn innebär detta att det lätt kan uppstå en konflikt om ett annat 

barn tränger sig för nära inpå ett annat barns utrymme. Barn värnar även om det fysiska rummet 

som de befinner sig i. Det gör att det kan uppstå svårigheter för andra barn att komma tillräckligt 

nära för att leka med barnet och skapa en vänskapsrelation. Barn som inte är delaktiga i en 

pågående lek använder sig av strategier för att söka tillträde till en pågående aktivitet (Corsaro, 

2015, s. 159). Till skillnad från vuxna som ofta går rakt på sak och inleder med ett ”Hej!” så 

använder barn andra, mer komplexa, icke-verbala metoder för att söka tillträde till en pågående 

aktivitet (Jensen, 2013, s. 190-193). Nedan kommer en lista på Corsaros femton 

tillträdesstrategier som barn använder sig av när de söker tillträde till lek.  

Icke-verbal entré: Placera sig nära händelser utan att säga något eller visa tecken på att vilja 

vara med i leken.  

Producerar variant av pågående handling: Går in i leken genom att utföra en handling som 

verkar vara relevant för leken.  

Avbrytande/Störande entré: Att fysiskt avbryta eller förstöra en lek som pågår. 

Omringande av ett område: Rör sig runt området där leken pågår under en längre stund. 
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Hävdar ägande av plats eller objekt: Hävdar att det har rätt att vara på den platsen leken äger 

rum. Kan också vara att hävda att ett lekobjektet tillhör en själv.  

Fråga om tillträde: Gå in i området och be om att få delta i leken.  

Fråga en lekdeltagare: Att gå in i området och fråga en deltagande om den pågående aktiviteten 

Hänvisar till vad någon vuxen säger: Påstå att en vuxen gett tillåtelse till att barnet får delta. 

Hänvisa till regler som gäller på förskolan, exempelvis ”Alla får vara med” 

Erbjuda en leksak: Att gå in i lek och erbjuda en leksak som barnet tror är relevant för leken. 

Hälsa: Att gå in i lekområdet och verbalt hälsa på en eller flera av deltagarna.    

Hänvisa till vänskap: Säger att det är kompis med en eller flera som deltar i leken.  

Söka hjälp hos någon som inte deltar i leken: Ber ett annat barn med inflytande om hjälp att få 

komma in i leken.  

Invänta en inbjudan: Vänta på att få inbjudan till leken så att man kan acceptera inbjudan till 

leken.  

Föreslå en annan lekaktivitet: Gå in i lekområdet och fråga deltagarna om de vill vara med i en 

annan lek,  

Nämner egenskaper hos dem som leker: Pratar om någon egenskap som ett eller flera av 

deltagarna har för att öppna en dialog och få tillträde i leken.  

Corsaros forskning visade att de vanligaste tillträdesstrategierna var de icke-verbala 

varianterna. Att störa leken, cirkulera runt leken och påbörja en lek vid sidan av var vanliga 

strategier. Listan är skriven i den ordning som Corsaro ansåg var vanligast (Jensen, 2013, s. 

191-192; Tellgren, 2004, s. 79-80). 

Det interaktiva utrymmet 
Tellgren (2004, s. 25-26) skriver att enligt Corsaro innebär det interaktiva utrymmet den plats 

där barnen befinner sig i lek eller andra sociala situationer tillsammans. Förskolan är en 

kollektiv plats där alla barn ska ha tillträde till rummen, detta gör att det ständigt pågår 

förhandlingar mellan barnen om vilka som ska ha tillträde till utrymmet (Skånfors, 2013, s. 27). 

Corsaro menar att det är viktigt för barnen att skydda sin pågående lek från andra barn som kan 

göra intrång på leken. Han menar att detta kan vara relaterat till den sköra relationen barn har 

till varandra. Att det på förskolan finns rutinbundna situationer som avbryter barnens lek och 

barnens strävan efter att ha kontroll över sina delade aktiviteter är också bidragande orsaker till 

att de vill skydda sin lek (Corsaro, 2015, s. 373). Då det är viktigt för barnen att skydda sitt 

interaktiva utrymme kan det bli svårt för andra barn att få tillträde till den pågående leken. 

Corsaro menar att om barnet söker tillträde genom att gå fram och enkelt fråga om hen får vara 

med eller fråga vad de andra barnen leker, kan det signalera att hen inte förstår leken och därför 

blir nekad tillträde.  

Differentiering 
Differentiering betyder åtskillnad eller uppdelning. Enligt Corsaro använder sig barn av 

uppdelningar när de väljer sina kompisar, skapar sin kamratkultur och startar upp sin lek. Han 

menar att barnens kön, etnicitet och status är framträdande faktorer i skapandet av gruppen. 

Han menar att barn av samma kön generellt sett helst leker tillsammans och att detta börjar 

framträda bland de äldre förskolebarnen. Corsaro skriver även att etnicitet och hudfärg spelar 

avgörande roll för hur barnen ser varandra och sig själva i kamratkulturen. Corsaro såg 

strukturer i leken som gjorde att de mörkhyade barnen blev uteslutna då detta inte var den mest 

förekommande hudfärgen i barngruppen. Inom förskolegruppen försöker barnen tävla med 
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varandra och försöka kontrollera varandra vilket gör att hierarkier i barngruppen skapas. Det 

finns ofta en ledare i gruppen som vill styra leken dit hen vill och de andra barnen följer ledaren. 

Dessa hierarkier är inte hållbara utan de förändras hela tiden (Corsaro, 2015, s. 199-211).  
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METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 
I denna del presenteras metoden jag har valt att använda mig av för att genomföra studien samt 

en beskrivning av hur studien genomfördes. Validitet och reliabilitet kommer att presenteras i 

en metodanalys. Avslutningsvis presenteras en reflektion om den valda metoden samt de etiska 

aspekterna jag har tagit hänsyn till i genomförandet av studien.  

Val av metod 
Eftersom mitt syfte och mina frågeställningar syftar till förskollärares perspektiv på 

tillträdesstrategier har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer med två verksamma 

förskollärare. Genom intervjuerna får jag höra deras egna ord om vilka tillträdesstrategier de 

ser att barn med språklig sårbarhet använder sig av. Enligt Bryman (2011, s. 413) är kvalitativa 

intervjuer en bra metod om man som forskare vill ha fylliga och detaljerade svar. Han skriver 

att om man genomför en kvalitativ intervju kan intervjuerna skilja sig åt från varandra då det 

finns utrymme att avvika från sitt frågeschema. I dessa typer av intervjuer förekommer ofta 

följdfrågor och frågor som uppkommer utifrån svaren som intervjupersonen ger intervjuaren.  

Denna studie kommer att utgå ifrån semi-strukturerade intervjuer. Detta beslut togs eftersom 

jag vill försöka skapa ett samtal med intervjupersonen samtidigt som jag har förberett frågor 

som ska besvaras under intervjun. Jag vill ha möjligheten att ställa följdfrågor och be 

respondenterna att förklara mer om hur de tänker när de svarar. Efter att ha läst litteratur som 

exempelvis Bryman (2011) och May (2013) har jag kommit fram till att en semi-strukturerad 

intervju är den typ av intervju som är mest lämplig för att besvara studiens syfte och 

frågeställning. May (2013, s.162-163.) beskriver en semi-strukturerad intervju som en metod 

där intervjuaren använder sig av specifierade frågor som ger utrymme för den intervjuade att 

svara på frågorna med sina egna ord. Bryman (2011, s. 416-420) skriver att en semi-strukturerad 

intervju är en bra metod om man som forskare driver en undersökning med ett specifikt fokus 

eftersom man då kan förbereda specifika frågor till intervjun.  

Urval och genomförande 
Jag har valt att genomföra intervjuer med två förskollärare på samma förskola men från olika 

avdelningar. Respondenterna valdes slumpmässigt då jag överlät det beslutet till personalen på 

förskolan. Med tanke på storleken och tidsramen för arbetet väljer jag att göra två intervjuer för 

att jag ska ha tiden att producera bra material och genomföra intervjuer och analyser med så 

hög kvalitet som möjligt. Jag anser också att två intervjuer räcker för att jag ska ha tillräckligt 

med data för att kunna uppfylla mitt syfte med studien samt besvara frågorna i min 

frågeställning. Jag har valt att endast intervjua förskollärare eftersom det är deras perspektiv 

som jag vill åt men även för att mitt arbete riktar sig till förskollärare och övriga yrkeskårer på 

förskolan. 

Innan jag tog kontakt med respektive förskollärare kontaktade jag deras chef via mejl för att få 

tillåtelse att intervjua personalen på förskolan. Efter att jag fått kontaktuppgifter och 

förskolechefens tillåtelse att genomföra intervjuer på den förskolan tog jag kontakt med 

respektive förskollärare. Kontakten togs via mejl där jag bifogade ett informationsbrev där de 

kunde ta del av mitt syfte med studien och vad som förväntades av dem (Se bilaga 2). I det 

första mejlet erbjöd jag mig att skicka intervjufrågorna i förväg så att förskollärarna kunde 

förbereda sig inför intervjun och de både tog emot frågorna. Jag tog detta beslut eftersom jag 

bedömde att mina intervjufrågor kräver svar som är igenomtänkta. Jag tog också ställning till 

att mitt fokus på tillträdesstrategier kan vara en inriktning som förskollärare inte ser eller 

reflekterar över i vardagen. Genom att skicka frågorna i förväg gav jag dem chansen att sätta 

sig in i ämnet och även reflektera över olika tillträdesstrategier som de ser att barn använder sig 

av. Intervjuerna genomfördes under en förmiddag i ett avskilt rum. Jag hade planerat in en 

timme till varje intervju men båda intervjuerna varade i cirka en halvtimme så jag hade gott om 
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tid att genomföra dem. De båda förskollärarna fick samma grundfrågor men samtalen tog olika 

riktningar i och med att de gav olika svar och därmed fick de följdfrågor som var kopplade till 

deras svar. Jag upplever att jag fått tillräckligt med svar till mina frågeställningar genom 

intervjuerna. Båda intervjuerna spelades in så att jag skulle ha tillgång till hela intervjuerna 

inför transkriberingen av dem. Jag ville även ha möjlighet att lyssna på intervjuerna fler gånger 

för att fånga upp allt de sa. Inspelningarna gjorde att jag kunde koncentrera mig på att lyssna 

och ta till mig svaren jag fick av intervjupersonerna så att samtalet kunde fortskrida. 

Intervjufrågorna utgick från följande kategorier: språklig sårbarhet, tillträdesstrategier, 

uteslutning och vilja att delta i lek med andra barn. Dessa kategorier valdes på förhand utifrån 

studiens syfte och frågeställningar, dessa teman användes sedan för att analysera intervjusvaren 

utifrån Corsaros teori om kamratkulturer. Under intervjuns gång dök nya teman upp, då båda 

respondenterna oväntat diskuterade TAKK blev det ett eget tema i analysen. De båda 

diskuterade även barn med svenska som modersmål och de barn med annat modersmål än 

svenska. Att det innebär en skillnad för dessa barn blev också ett eget tema då det var en oväntad 

riktning i arbetet.  

Metodanalys 
Bjereld, Demker & Hinnfors (2009, s. 112-115) definierar validitet som ett sätt att avgöra i 

vilken utsträckning man undersöker det som man avser att undersöka. Roos (2014, s. 53-55) 

skriver om validitet och menar att det är ett sätt att mäta giltighet i en studie. Hon beskriver det 

som att ställa frågor om den datainsamlingsmetod man valt och i vilken grad dessa är relevanta 

för studien. Hon skriver att man bör fråga sig om man verkligen mäter det som man avser att 

mäta och att man bör reflektera över om ens frågor är giltiga för att besvara sitt syfte.  I mitt 

fall innebär validiteten att reflektera över i vilken grad mina intervjufrågor är relevanta för att 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar. I Bryman (2011, s. 419) läste jag att man bör ställa 

sig frågan: Vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar? Denna mening 

hade jag i åtanke när jag skrev intervjufrågorna och det var därför jag utgick ifrån mitt syfte 

och mina frågeställningar när jag skrev frågorna inför intervjun. Eftersom jag riktar mitt arbete 

till förskollärare tycker jag att min metod att intervjua förskollärare har hög validitet då jag 

anser att jag genom intervjuerna får ta del av deras erfarenheter.  

Bjereld, et al., (2009, s. 115) skriver att reliabiliteten är beroende av hur något mäts. Om en 

mätning är oskickligt genomförd blir den fel oavsett om måtten är valida eller inte, exempel på 

det kan vara att en historiker läser fel i en dagbok eller att resultatlistor blandas ihop. Reliabilitet 

syftar till en studies trovärdighet och noggrannhet enligt Roos (2014, s. 51). Det innebär att 

man är noggrann när man samlar sin data och har samlat data i tillräcklig mängd för att kunna 

dra slutsatser av den. I min studie är det ett hinder att jag genomför få intervjuer, jag satsar 

istället på att få ut mycket information under dessa två intervjuer som gör att reliabiliteten på 

min uppsats höjs. Däremot kan jag inte dra några övergripande slutsatser utifrån svaren då det 

behövs mer data för att kunna göra det. Jag har varit noggrann när jag har strukturerat upp mitt 

arbete, när jag har utformat intervjufrågorna och även när jag har transkiberat intervjuerna. Jag 

ställer samma grundfrågor till de förskollärare jag intervjuar och dessa frågor bidrar till att svara 

på syftet och frågeställningarna med min studie vilket också bidrar till höjd reliabilitet för 

studien.  

Metoddiskussion 
Beslutet att intervjua två förskollärare i denna studie togs med hänsyn till arbetets storlek och 

tidsangivelsen för arbetet. Nu i efterhand inser jag att tiden fanns till att genomföra intervjuer 

med fler förskollärare på andra förskolor för att få mer material att utgå ifrån under 

analysarbetet. Jag tror att fler intervjuer och varierade förskolor hade gett studien ett annat 

resultat då jämförelser mellan förskolorna skulle kunna ha gjorts. Om intervjuer hade 

genomförts med fler respondenter hade olika barngrupper, erfarenheter och perspektiv 
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synliggjorts i studien vilket också skulle kunna innebära ett annat resultat. Jag ångrar inte mitt 

beslut att bedriva intervjuer med endast två förskollärare på samma förskola då jag upplever att 

syftet och frågeställningarna till studien har uppnåtts. Däremot skulle jag inkludera fler 

respondenter om jag skulle göra om arbetet för att bedriva en mer övergripande studie.  

Om detta hade varit en studie som hade pågått under en längre tidsperiod hade studien tagit en 

annan riktning där en observationsmetod hade använts. Där hade jag observerat barnen för att 

göra min egen tolkning av om barn med språklig sårbarhet blev uteslutna ur leken eller inte. Jag 

ville göra en observationsstudie som skulle pågå under en längre tidsperiod än den som vi hade 

inför detta arbete. Därför valde jag att istället rikta arbetet mot förskollärare för att använda 

semi-strukturerade intervjuer som metod.  

Mitt syfte med studien var att undersöka förskollärarnas uppfattning om språklig sårbarhet och 

tillträde i leken och därför anser jag att jag valde rätt metod för att undersöka studiens syfte och 

frågeställningar. De semi-strukturerade intervjuerna gjorde att jag fick utförliga svar av 

intervjupersonerna, dock hade jag kunnat vara mer aktiv med följdfrågor under intervjuns gång 

för att få ännu mer data till studien. Eftersom jag aldrig hade genomfört någon intervju före 

dessa två tänker jag i efterhand att jag skulle haft nytta av att genomföra en testintervju med 

någon i min närhet för att få mer intervjuerfarenhet. Inför den första intervjun kände jag mig 

nervös då jag inte visste hur intervjun skulle flyta på. Detta visste jag inför den andra intervjun 

vilket gjorde att jag var mer avslappnad. Om jag genomfört en testintervju hade jag haft 

erfarenheten som gjort att jag slappnat av mer inför den första intervjun.  

I efterhand ansåg både jag och intervjupersonerna att det var bra att de fick frågorna i förväg. 

Det gjorde att de fick möjlighet till att reflektera över frågorna i god tid innan intervjun så de 

kunde ge mig de svar jag behövde. Jag tror att även detta påverkade resultatet jag fick i studien. 

Om responenterna inte hade haft frågorna före intervjun tror inte jag att de hade gett så utförliga 

svar som de gjorde. De hade istället behövt reflektera över frågornas innebörd under intervjun 

vilket hade inneburit mer osäkerhet hos dem och de hade därmed inte kunnat ge lika bra svar 

på frågorna. Jag upplevde att intervjun innehöll begrepp som de inte var vana vid att använda 

vilket gjorde att de var osäkra vid vissa frågor. Om de hade fått information om vad språklig 

sårbarhet och tillträdesstrategier innebär utifrån Corsaros teori om kamratkulturer tror jag att de 

hade kunnat ge mer utvecklade svar.   

Etiska överväganden 
Det finns fyra etiska krav som man som forskare ska ta hänsyn till när man bedriver 

forskningsarbete. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6-13). Informationskravet innebär att de deltagande 

i studien ska få information om syftet med studien. De ska få information om att det är frivilligt 

att delta och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan negativa konsekvenser för 

dem. Deltagarna bör även få information om vart studien senare kommer att publiceras.  

Med hänsyn till dessa krav bifogade jag ett informationsbrev till intervjupersonerna i min första 

mejlkontakt med dem. I detta brev informerade jag om syftet med studien, jag berättade om 

vilken metod jag kommer att använda mig av samt att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. De fick även information om att intervjun med deras godkännande kommer att 

spelas in och att eftersom datan enbart kommer att användas till mitt examensarbete kommer 

allt material att förstöras när arbetet är godkänt. Jag berättade även allt detta muntligt innan 

intervjun startade och då berättade jag även vart arbetet kommer publiceras. Innan intervjun 

startade skrev vi under en samtyckesblankett där förskolläraren fick godkänna att den tagit del 

av denna information, sin medverkan och att intervjun spelades in (Se bilaga 3). Detta för att 

deltagarna ska känna att de har rätt att bestämma själva över sin medverkan och att de är 
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medvetna om att intervjun spelas in och att de kan avbryta när de vill, i enighet med 

samtyckeskravet.  

Vetenskapsrådet (2011, s. 67-69) skriver om konfidentialitet och anonymisering av deltagande 

i studien. De skriver att konfidentialitet är ett skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna 

som lämnas under intervjun. Anonymisering av svaren innebär att ingen koppling kan göras 

mellan svar och individ och att en eventuell kodlista förstörs efter att forskningen är klar. Ett 

sätt att anonymisera deltagarna kan vara att inte nämna deras identitet i insamlandet av data.  

Med hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att ingen obehörig person ska kunna ta del 

av personuppgifter och att enskilda personer inte ska kunna identifieras bestämde jag att jag ska 

anonymisera deltagarna i min studie. För mig innebär det att jag utelämnar förskolans namn, 

staden de arbetar i och även förskollärarnas namn när jag samlar in datan då dessa saker inte 

heller är relevanta för min studie. När jag har fått godkänt på examensarbetet kommer min 

insamlade data, transkiberingar, ljudupptagningar etc att förstöras eftersom nyttjandekravet 

menar att datan endast får användas i detta forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002. s. 6-13).  
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RESULTAT OCH ANALYS 
I denna del presenteras resultatet av intervjuerna som har genomförts. För att förskollärarna ska 

förbli anonyma benämns de som Anna och Stina, de båda arbetar med barn i åldrarna 3-5. 

Resultatet och analysen grundar sig i intervjuerna som genomförts. I närheten av förskolan 

ligger ett asylboende. Barnen som bor på detta boende har inte svenska som modersmål och de 

har en annan etnicitet än de svensktalande barnen. Dessa barn går på denna förskola och är 

integrerade i barngrupperna. Alla namn som förekommer nedan är fiktiva När modersmål är 

relevant tydliggörs det genom att framhäva att det är annat modersmål som diskuteras.  

Att identifiera språklig sårbarhet 
Man ser att de ibland tystnar, och inte vågar riktigt, de tar i handen och drar med och visar - Anna 

Jag bad förskollärarna att identifiera ett barn med språklig sårbarhet. Stina berättar att hon 

identifierar de språkligt sårbara barnen som de barn som  är hämmade i sitt språk och använder 

inga eller ett fåtal ord. Hon nämner även att barnen som har ett annat modersmål än svenska 

blir sårbara i verksamheten då de inte förstår det svenska språket. Ytterligare en sårbarhet är att 

de svensktalande barnen inte förstår deras språk och att den verbala kommunikationen då blir 

svår.   

Annas tankar går direkt till barnen med annat modersmål än svenska. Som det står i citatet ovan 

är det även barnen som blir tysta som hon upplever som språkligt sårbara, men hon hävdar 

också att de istället är starka i sitt kroppsspråk. Hon nämner även att de har barn som har svårt 

på andra sätt och som därmed blir språkligt sårbara. Det gjorde även Stina men detta arbete 

syftar till barnen med endast språklig sårbarhet.  

Sammanfattningsvis identifierar förskollärare barn med språklig sårbarhet som barnen  som inte 

använder det verbala språket som första kommunikationsmedel, de har svårt för att uttrycka sig 

och använder få ord. Barnen kompenserar språksvagheten med kroppsspråket vilket gör att de 

kan kommunicera med hjälp av kroppen. De är också överens om att barn som inte har svenska 

som modersmål blir språkligt sårbara då de inte förstår eller kan använda det svenska språket. 

Att inte söka sig till leken 
Det kan ju vara något mer bakomliggande som gör att de inte söker sig till gruppen (...) det är inte säkert att de 

har viljan att leka med någon annan utan de kanske är mer slutna. - Stina 

Jag ställde frågan om förskollärarna upplever att språksårbara barn inte söker sig till att delta i 

den fria leken tillsammans med andra barn. Jag frågade även om de upplever att 

lekkompetensen skiljer sig hos barn med språklig sårbarhet jämfört med barnen utan 

svårigheter. De svarade att de upplever att barnen med språklig sårbarhet söker tillträde i den 

fria leken och de menar att det är barnens personligheter som avgör om de söker sig till leken 

eller inte. Stina menar att det inte behöver vara på grund av språket som barn inte söker sig till 

lek med andra barn utan det kan bero på att man vill ta det lite lugnt och vill vara ifred.  

Anna ser skillnaden mellan de svensktalande barnen och barnen med annat modersmål. Hon 

menar att barnen med annat modersmål inte söker sig till leken som de svensktalande barnen 

gör. Hon menar även att för dessa barn kan lekkompetensen skilja sig åt från de svensktalande 

barnen. Hon upplever att barnen med annat modersmål inte tar platsen och de vuxna vet inte 

riktigt vad de kan leka. Under intervjun diskuterar vi skillnanden hon ser och vikten av att förstå 

innebörden i språket. Vi diskuterar att de svensktalande barnen som har sårbarhet i sitt språk 

förmodligen förstår språket och därför kan vara med och delta. Barnen med annat modersmål 

än svenska förstår inte innebörden i begreppen barnen använder i leken och det kan vara en 

bidragande orsak till att de inte söker tillträde. 

Det är så olika vilka kulturer man kommer ifrån. Det är olika signaler man ger även i kroppsspråk (…) De kan 

bli sittande någonstans och inte våga. - Anna 
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Anna berättar att barnen med annat modersmål de har just nu är lite mer tillbakadragna än de 

svensktalande barnen. Hon ser att dessa barn ofta leker bredvid och spanar in de andra barnens 

lek men vågar inte träda in i leken. Anna säger också att hon tror att det är de vuxna som lägger 

mer vikt vid det verbala språket än vad barnen gör. Hon menar att det är naturligt för dem att 

använda kroppsspråket och det gör att de inte ser språksårbarheten som ett hinder vilket vi 

vuxna kanske gör. När Stina diskuterar barnen med annan etnicitet menar hon att det är viktigt 

att de blir en del av gruppen och får känna sig välkomna till att vara delaktiga i leken. Hon 

menar att de är på förskolan för att utveckla det svenska språket och blanda sig med de 

svensktalande barnen. Då är det viktigt att gruppen släpper in dessa barn så att de inte bara leker 

med sig själva och därmed går miste om socialiseringen och språkutvecklingen som den 

gemensamma leken bidrar till. 

Ibland tänker jag att de som har svårt att uttrycka sig, de får det svårt att driva på sin egen idé för att man kanske 

inte kan uttrycka den för de andra. Och då kanske det blir så att man leker själv, för att få sin vilja igenom - Stina 

Stina upplever att det kan vara svårt för barn med språklig sårbarhet att leda leken eftersom det 

verbala språket ofta styr lekens handling. Hon ser ofta att dessa barn blir följare i leken men att 

de vill vara med och de söker sig till leken. Stina berättar att för barnen i denna åldersgrupp är 

det viktigt att leka just sin lek. Detta gör att hon tänker att barnen tycker att det är viktigare att 

leka just den här leken än att få sin vilja igenom i deltagarförhandlingarna med övriga barn. 

Därför leker de hellre den leken själva, för att det är bättre att leka på egen hand och få sin vilja 

igenom än att alltid hänga på en annans lek. Stina betonar att det är olika personligheter som 

avgör om man söker tillträde till de andra barnens lek eller inte. Hon säger att vissa barn, oavsett 

språkkompetens, föredrar att leka i mindre grupper men det är aldrig någon som alltid är ensam. 

Hon tycker att det är svårt att avgöra vad som gör att barn inte söker sig till den fria leken. Stina 

har under åren haft barn med språkliga sårbarheter som är väldigt delaktiga i leken trots sin 

sårbarhet och hon tror att det har med gruppdynamiken att göra. Hon menar att om man har ett 

klimat där alla är välkomna så kan vem som helst komma in i barngruppen utan att det blir 

konstigheter.  

Sammanfattningsvis menar förskollärarna att barn med språklig sårbarhet söker sig till fri lek 

tillsammans med andra barn med undantag från barnen med annat modersmål än svenska. De 

poängterar istället personlighetens betydelse för huruvida de söker tillträde till leken eller inte. 

De menar att det i många fall inte är språksårbarhet som gör att de inte söker tillträde utan det 

kan vara andra orsaker som ligger bakom. I deras barngrupper är det inte någon som är ensam 

hela tiden utan det är olika beroende på vad barnen själva väljer.  

Uteslutning ur leken 
Gruppdynamiken kan man ju aldrig jobba nog med rättare sagt (...) det blir ju ett trevligare klimat bland alla.  

Alla ska tycka att det är roligt att komma hit och alla ska ju få delta på samma villkor. Alla har ju olika 

förutsättningar men man ska ju få vara med, så är det ju. Alla ska ju delta. Det är ju alla barnens verksamhet. 

- Stina 

Jag frågade förskollärarna om de upplever att de språksårbara barnen blir uteslutna ur den fria 

leken jämfört med barn utan språklig sårbarhet. Ingen av dem upplevde att så var fallet. Anna 

poängterar återigen att det skiljer sig mellan de svensktalande barnen och barnen med annat 

modersmål än svenska som inte har erövrat det svenska språket. Anna menar även att det ibland 

är svårt att veta vad eller till och med om vissa barn från asylboendet kan leka då de inte vet 

något om vad de kommer ifrån och vad de har för erfarenheter. Detta är något som de jobbar 

med hela tiden säger hon, de försöker vara med för att guida och visa barnen hur man leker så 

att de kan få tillträde till de andra barnens lek. De brukar också be de lekande barnen att stötta 

och visa varandra vad det är de leker för något. Hon poängterar också att hon haft barn med 

annat modersmål än svenska i tidigare grupper som inte varit lika tillbakadragna. Istället har 
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dessa försökt vara med i leken men de försöker gå in på fel sätt. De kan hoppa in i en lek där 

de inte har en aning om vad som händer vilket också leder till svårigheter. Även där behöver 

pedagogerna vara med och försöka guida. Anna är noga med att poängtera att det gäller att vara 

en närvarande pedagog. 

Vi får höja deras status och visa att de är bra på detta. Så att de andra barnen blir intresserade av dem. Det låter 

hemskt, men så är det. - Anna 

Stina lägger stor vikt vid gruppdynamiken i sitt svar. Hon menar att det beror på hur gruppen 

fungerar och att de har ett klimat som säger att alla är välkomna här. Denna dynamik gör att 

hon inte upplever att de språksårbara barnen blir uteslutna. Hon säger att om man inte har den 

välkomnande dynamiken i gruppen kan hon mycket väl tänka sig att de blir uteslutna. Hon säger 

också att barnen kan tro att det språksårbara barnet inte förstår och därför inte kan bidra till 

leken. Så behöver det inte vara, utan det kan vara så att barnet bara inte har kommit dit i sin 

språkutveckling än. Det språksårbara barnet kan gott och väl förstå leken, men verbalt är det 

inte där än vilket kan leda till att det inte kan bidra lika mycket till lekens utveckling.  

För våra barn kommunicerar mycket med språket, så enkelt är det ju: så gjorde du så och så gjorde jag så. Och de 

vill ju driva igenom sin idé. (…) Och kan man då inte prata för sig, så kan man ju inte leda dem dit man själv vill 

utan då får man ju följa. - Stina  

Stina säger också att hon kan tänka sig att de språksårbara barnen får undergivna roller i leken 

eftersom de får väldigt svårt att leda leken. Hon menar att de språkstarka barnen använder sig 

av sitt språk i leken och eftersom det främst pågår rollekar på hennes avdelning blir språket en 

jättestor del. Hon säger att eftersom de kan ta utrymmet och kan förmedla sin idé blir det per 

automatik enklare för det barnet att vara en lekledare. Men om man inte kan uttrycka sin idé är 

det väldigt svårt att leda de andra barnen i leken. Hon berättar också att hon kan se att eftersom 

de språksårbara barnen får birollerna i leken kan de ibland känna att de vill göra något annat då 

de inte hamnade där de ville med leken. Då är det bättre att gå därifrån och göra något annat, 

att få göra ”min grej” eller starta en lek som pågår bredvid den förra leken.  

Sammanfattningsvis menar förskollärarna att de inte upplever att språksårbara barn med 

svenska som förstaspråk blir uteslutna ur leken, däremot kan barnen med annan etnicitet och 

modersmål än svenska bli uteslutna ur leken. De båda förskollärarna lyfter deras roll som 

förebilder på olika sätt. Stina menar att det är deras roll att jobba för en gruppdynamik som är 

välkomnande för alla barn då det underlättar vardagen på förskolan. Det förebygger konflikter, 

kränkningar och uteslutningar för alla barn. Anna lyfter de vuxnas roll som en guidande hand 

åt det enkilda barnet för att hjälpa hen att förstå leksignaler samt att söka och få tillträde till 

leken. Det är förskollärarnas uppgift att vara en närvarande pedagog för att alla barn ska tycka 

att det är roligt att komma till förskolan. Förskollärarna bör även lära alla barn att visa varandra 

hur de leker och vad som händer i leken för att kunna stötta varandra när de leker. De poängterar 

även här att barnen har olika personligheter och att de upplever att det är den som styr huruvida 

de utesluts eller inte. Stina lyfter dilemmat med att de språksårbara barnen inte kan förmedla 

sin lekidé till sina kamrater vilket leder till att de sällan får vara den ledande rollen i leken. Anna 

menar att dessa barn kan vara starka i sin personlighet och starka lekare. Om de är starka lekare 

och kan använda sitt kroppsspråk till att visa vad de leker så kan de vara med och styra leken. 

Stina menar att alla barn kanske inte har tålamodet att vänta på att kamraten ska visa vad den 

vill med kroppen och att det gör att barnet inte får utrymmet till att kommunicera.  
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Tillträdesstrategier 
Det är ju lite det här med att man är bredvid först. Iaktta. Eller också så är det det här med att de hoppar in i 

leken. De bara slänger sig in. Men de har ingen aning om: Vad gör jag nu då? - Anna 

Jag frågade förskollärarna vilka tillträdesstrategier de ser generellt sett hos barn och vilka 

strategier de såg specifikt hos barnen med språklig sårbarhet. De berättar att de ser mycket icke-

verbalt kroppsspråk hos alla barn när de söker tillträde till leken.  

Stina berättar att hon ser, även bland de språkstarka barnen, att de använder sig av kroppsspråket 

mycket. Hon beskriver det som att de söker varandras ögonkontakt och ler mot varandra. De 

söker en gemenskap och med kroppsspråket går de mot varandra för att visa att de är tillgängliga 

för att leka och att de vill leka med varandra. Hon menar också att barnen brukar fråga varandra 

om de får vara med, det är mycket ”Ska vi göra det här?”, ”Jag vill leka med den!” eller ”Ska 

vi leka?”. De använder språket mycket i lekförhandlingarna, söker ögonkontakten och frågar 

om de ska leka tillsammans menar hon.  

Stina berättar om en händelse när ett barn, som här kallas Axel, lekte med ett nyinskolat barn 

från asylboendet, som här kallas Michel, dessa barn gick inte på samma avdelning. Under denna 

tid arbetade förskollärarna aktivt med tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, TAKK. Personalen och barnen på avdelningen hade varsitt persontecken som 

symboliserade de själva, dessa kunde vara tecken för klocka, glasögon eller något annat. Dessa 

två barn hamnade i en lek tillsammans och barnet från asylboendet hade inte erövrat det svenska 

språket.  

Axel vänder sig till Michel, visar sitt persontecken och säger: Jag heter Axel, vad heter du? 

Stina berättar att här såg hon glimten i ögonen hos barnen när de känner att de har en lek 

tillsammans och de känner att: Vi har det kul ihop! Hon berättar att Michel försökte visa tillbaka 

med sina händer. Detta är ett exempel på att använda sig av kroppslig kommunikation som en 

tillträdesstrategi och en situation där en bredvidlek övergår till gemensam lek. Att introducera 

TAKK till barnen med annat modersmål än svenska är ett jättebra hjälpmedel när de ska lära 

sig svenska språket menar Stina. Anna arbetar också med TAKK i barngruppen och de båda är 

överens om att det är en jättebra metod för att hjälpa alla barn med kommunikationen så att de 

kan förmedla sig och det blir ett sätt för barnen att få inflytande över verksamheten.  

Anna berättar att hon ser mycket bredvidlek och iakttagande. Hon säger också att hon ser barn 

som slänger sig in i leken utan att veta vad leken går ut på. Hon säger att ibland går det bra, 

men som vuxen får man ju verkligen vara med och titta, iaktta. Anna menar att de vuxna ofta 

kan vara för snabba med att bryta in i dessa scenarion. Hon vill att man ska avvakta för att se 

om det fungerar och om barnen i leken kan förmedla sin lek eller inte. Hon lyfter också 

dilemmat att vissa barn försöker slå sig in i leken. Att de försöker få lekkontakt genom att buffa 

på sina kompisar. Hon beskriver även scenarion där barn söker lekkontakt i en bygglek genom 

att riva ner det som kompisarna bygger, och hon säger att då blir det ju pannkaka av alltihop. 

Hon förklarar vidare att tillträdesstrategierna är väldigt individuella och kan bero på hur starka 

lekare barnen är. Anna menar att hon inte ser stora skillnader mellan de språkstarka och de 

språksårbara barnen när det gäller strategier för att delta i leken. Hon berättar att barnen brukar 

leka bredvid och försöker smyga in medan andra försöker hoppa in i leken. Skillnaden hon ser 

är att barn med språklig sårbarhet använder mer fysisk kontakt än de språkstarka barnen. De 

går fram till leken och använder sig av sitt kroppsspråk för att visa att de vill delta när de har 

svårt att säga orden.  

 Kan jag inte prata, då går jag fram och tar dig i handen istället, alltså, så på ett sätt är det ganska likt 

men med språket kan jag berätta att: Jag vill leka det här med dig. - Stina 
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Stina menar att de språksårbara barnen får förlita sig mer på ögonkontakten med de lekande 

barnen när de söker tillträde. De får använda kroppsspråket för att gå in i det rummet och vara 

i närheten av leken. De får visa med sin kropp att de vill delta. Hon menar att de kan ta ett barn 

i handen och gå iväg eller bara gå fram till leken. Hon tar som exempel att om några står och 

bygger i en lek, så kan barnet gå fram och börja bygga för att komma igång. Hon menar att det 

också är ett slags sökande efter kontakt för att visa att man vill och kan vara med. Stina ser 

många likheter mellan de språkstarka och språksvaga barnens tillträdesstrategier, hon menar att 

den största skillnaden mellan dem är just språket. De språkstarka förlitar sig mer på sitt verbala 

språk genom att ställa en rak fråga: Ska vi leka du och jag? Stina berättar att barnen lär sig att 

tolka och förstå varandras kroppsspråk. Hon menar att när barnen förstår varandra kan de 

avgöra om de vill starta en lek tillsammans eller inte.  

Sammanfattningsvis upplever förskollärarna att språkstarka såväl som språksårbara barn 

använder sig av kroppsspråket för att söka tillträde till leken. Kroppsspråket, ögonkontakten 

och det verbala språket är de redskap som barnen använder sig mest av när de vill delta i en lek 

enligt både Anna och Stina. De båda lyfter kroppsspråket som en viktig del av 

deltagarförhandlingarna, att barnen använder sin kropp för att visa att de vill delta. De berättar 

om TAKK och att det är ett väldigt bra hjälpmedel till att kunna kommunicera med barnen och 

att det även hjälper barnen att kommunicera med varandra. De diskuterar även bredvidleken 

som vanligt förekommande, att barn avvaktar och leker samma lek bredvid innan de söker sig 

till den pågående leken. Förskollärarna menar också att det är vanligt att barn kan träda rakt in 

i en pågående lek utan att vara helt medvetna om vad leken går ut på. De menar att denna 

strategi har olika resultat och att som vuxen gäller det att vara uppmärksam på dessa situationer 

för att kunna guida barnen rätt. De språkstarka barnen har en fördel då de kan använda språket 

som redskap genom att enkelt fråga: Ska vi leka?  
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SLUTSATSER 
Syftet med studien var dels att undersöka om förskollärare upplever att barn med språklig 

sårbarhet blir uteslutna ur den fria leken, dels att undersöka förskollärares uppfattningar om 

vilka tillträdesstrategier barn med språklig sårbarhet använder sig av för att få tillträde till den 

fria leken. För att få svar på detta syfte har jag använt mig av följande frågeställningar:  

• Hur identifierar förskollärare barn med språklig sårbarhet? 

• Upplever förskollärare att barn med språklig sårbarhet blir uteslutna ur den fria leken? 

• Vilka tillträdesstrategier upplever förskollärare att barn med språklig sårbarhet  

använder sig av för att få tillträde i den fria leken?  

Jag anser att jag genom mina intervjuer har fått svar på dessa frågeställningar och jag upplever 

att jag har uppfyllt mitt syfte med undersökningen. Jag har kunnat se att förskollärarna 

definierar språklig sårbarhet på liknande sätt då förskollärarnas intervjusvar ger gemensamma 

nämnare som: annat modersmål än svenska, hämmade i språket, få ord eller inga ord, tystnad. 

Dessa är övergripande definitioner och de ger ingen konkret definition som innebär de 

svårigheter som tas upp av Bruce, et al., (2016). 

Utifrån de deltagandes intervjusvar har jag kunnat konstatera att förskollärare upplever att barn 

med annat modersmål som språklig sårbarhet blir uteslutna ur den fria leken. Det blir dock inte 

de svensktalande barnen som har andra former av språklig sårbarhet. Utifrån förskollärarnas 

svar har jag dragit slutsatsen att barnen på denna förskola, oavsett språkförmåga använder sig 

av liknande icke-verbala tillträdesstrategier för att få tillträde i leken. De använder sig av 

mycket kroppsspråk och blickar. Barnen som behärskar det verbala språket använder sig 

mycket av det redskapet medan de språksårbara barnen får förlita sig mer på ögonkontakt och 

kroppsspråk. Det är också vanligt bland barnen att leka bredvid en pågående lek för att på så 

sätt kunna söka tillträde och en inbjudan till leken. Det är också vanligt att barnen hoppar rakt 

in i en pågående lek. Detta förekommer bland både språkstarka och språkligt sårbara barn.   

Jag kan utifrån svaren jag fått under intervjuerna dra slutsatsen att förskollärarna reflekterar 

mer över hur barnen är som individer än deras språkliga sårbarhet när de diskuterar dessa frågor. 

De menar att språkförmåga kan vara ett hinder när det kommer till frågan om att leda en lek, 

men de får tillträde till att delta i leken. De båda lyfter vikten av att arbeta med barngruppen i 

sin helhet för att skapa bra stämning i barngruppen. De menar att det är upp till förskolläraren 

att vara närvarande i leken så att man får syn på eventuella uteslutningar eller konflikter för att 

kunna finnas som stöd och guida barnen. Det är deras uppgift att guida barnen in i leken eller 

guida de lekande barnen så att de får hjälp med att förmedla sin lek till de som söker tillträde 

så att leken kan fortgå.  
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DISKUSSION 
I detta avsnitt presenteras en diskussion av studiens slutsatser. Resultaten presenteras i relation 

till tidigare forskning och studiens frågeställningar. Jag kommer även redogöra för vilka 

lärdomar man kan få av denna studie och avslutningsvis berättar jag vilka nya frågor som dykt 

upp hos mig under genomförandet av studien.   

Slutsatsdiskussion 
Jag är medveten om att valet av förskola och respondenter påverkar resultatet på studien. På 

den utvalda förskolan har majoriteten av barnen svensk etnicitet och svenska som modersmål. 

Barn med annan etnicitet och annat modersmål än svenska är i minoritet. Det är en faktor som 

påverkar studiens resultat då det förmodligen varit andra normer som rådit om barnen med 

annan etnicitet och annat modersmål än svenska varit i majoritet. Studien skulle då kunna visa 

att barnen med svenska som modersmål blev uteslutna ur leken eller var mer tillbakadragna och 

inte sökte tillträde. Ett annat resultat skulle kunna vara att etnicitet inte påverkade uteslutning 

överhuvudtaget. Om jag hade valt att intervjua fler förskollärare på andra förskolor hade andra 

slutsatser kunnat dragits. De förskollärare som intervjuades i denna studie svarar utifrån sina 

erfarenheter och barngrupper, vilka är faktorer som skulle skilja sig om intervjuerna gjorts med 

förskollärare som besitter annan erfarenhet.  

I denna studie drogs slutsatsen att barn med annan etnicitet och annat modersmål än svenska 

inte deltog i lek på samma villkor som barn med svenska som modersmål. Dessa barn blir 

uteslutna ur leken i större utsträckning och de söker sig heller inte till pågående lekar. De barn 

som har annan etnicitet och modersmål i denna studie bor på ett asylboende i närheten av 

förskolan. Det är stor omsättning av boende på detta asylboende vilket gör att många barn flyttar 

dit samtidigt som många barn flyttar därifrån. Med det i åtanke kan en orsak till att dessa barn 

inte får tillträde till leken av de svensktalande barnen vara att ingen vet hur länge barnet från 

asylboendet kommer att finnas kvar på förskolan. Enligt teorin om kamratkulturer vill barnen 

skydda sina relationer med varandra och relationer är viktiga för barnen. Barnen på denna 

förskola har sett att barnen från asylboendet kommer och går utan att de förstår varför, medan 

barnen med svensk etnicitet alltid kommer tillbaka. Detta gör att en orsak till att de inte får 

tillträde till leken kan vara att barnen med svenska som modersmål är rädda för att relationen 

de får till barnet från asylboendet en dag kan tas ifrån dem. Genom att inte bjuda in till lek för 

att skapa en relation med barnen från asylboendet riskerar man inte heller att den relationen 

kommer att förstöras när barnet flyttar därifrån. Detta gör att det inte nödvändigtvis behöver 

vara det andra modersmålet som gör att barnet utesluts, utan det kan bero på rädslan att förlora 

en vän. Detta är en reflektion av studien utifrån fler faktorer som inte diskuterades under 

intervjuerna och om intervjuer hade skett med andra eller fler förskollärare som arbetar på andra 

förskolor skulle detta kunna vara ett annan slutsats av studien.  

Förskollärarna i denna studie menar att de har en dynamik som innebär att alla är välkomna och 

de strävar efter att alla barn ska en bra tid på förskolan. Detta gör att de inte anser att barn med 

svenska som modersmål och som har språklig sårbarhet blir uteslutna ur leken med andra barn. 

Om intervjuerna hade ägt rum på en annan förskola som inte uttalat har en god gruppdynamik 

och som inte aktivt arbetar med allas lika värde skulle detta resultat kunnat se annorlunda ut. 

Jag tror också att resultatet hade sett annorlunda ut om studien gjordes på en förskola med 

mångkulturell norm eller en förskola där alla barn har svenska som modersmål då dessa faktorer 

påverkar vad respondenterna ser i vardagen och därmed också påverkar intervjusvaren.  

Jag kan tänka mig att förskollärarna på denna förskola ser mer sårbarhet i att ha ett annat 

modersmål då deras språkliga sårbarhet blir mer tydlig än hos de barn med svenska som 

modersmål. Därmed ser de uteslutningen av dessa barn samtidigt som de kan missa att den kan 

ske även bland de språkligt sårbara barnen med svenska som modersmål. Om barnen från 
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asylboendet inte hade gått på denna förskola kan jag tänka mig att studien fått ett annat resultat. 

Då hade respondenternas fokus på barn med annat modersmål än svenska inte varit lika relevant 

utan fokuset hade varit de barn med svenska som modersmål och som har någon form av 

språklig sårbarhet. 

Ett resultat i studien är att oavsett språkförmåga upplever förskollärarna att barnen använder sig 

av liknande icke-verbala tillträdesstrategier. Utifrån teorin om kamratkulturer använder sig barn 

ofta av icke-verbala tillträdesstrategier när de söker tillträde till lek. Förskollärarna upplever 

även att de språkstarka barnen förlitar sig på sitt verbala språk när de söker tillträde genom att 

fråga barnen om tillträde. Däremot diskuterades det inte om detta var en strategi som lyckades 

ge dem tillträde. Genom att barnet går till de lekande barnen och frågar om hen får vara med 

innebär detta att barnet riskerar att få ett ”Nej” som svar. Om hen istället använder sig av en 

icke-verbal metod och väljer att befinna sig i närheten av leken visar hen att den vill delta utan 

att riskera ett direkt avvisande. Jag tolkar innebörden i förskollärarnas svar som att de språkligt 

starka barnen använder sig mer av icke-verbala strategier för att de upplever att dessa är bättre 

strategier. Det kan även vara så att de språkligt starka barnen använder sitt verbala språk när de 

vill leka med en vän som de har en etablerad relation med och inte när de söker nya lekkamrater.  

Utifrån förskollärarnas svar och teroin om kamratkulturer kan det vara möjligt att det inte är 

språklig förmåga som påverkar vilken varitant av tillträdesstrategi som ett barn använder sig av 

utan det kan istället bero på vilken relation barnet har till de andra barnen.   

Avslutningsvis vill jag reflektera över respondenternas begreppsliga förståelse. Som student är 

jag väl införstådd i teorin om kamratkulturer och teorins tillhörande begrepp. Förskollärarna 

har varit verksamma i många år och deras utbildningar skiljer sig åt från varandra och från den 

utbildningen jag nu går. Jag kan tänka mig att deras begreppsliga förståelse skiljer sig från min 

och därmed kan de ha missförstått eller feltolkat begrepp som jag har använt under intervjuns 

gång. Om respondenterna hade varit mer införstådda i mina teoretiska utgångspunkter och 

begrepp skulle även det kunna ha påverkat resultatet i denna studie. 

Resultatdiskussion 

Språklig sårbarhet 
Förskollärarna identifierar språklig sårbarhet som dels barnen med annat modersmål än svenska 

och dels barnen som har svårt för att uttrycka sig verbalt. Barnen använder inga eller få ord och 

de kan plötsligt tystna, istället använder de sitt kroppsspråk för att kommunicera. Enligt Bruce, 

et al. (2016, s. 16-20, 40-44) innebär dessa sårbarheter att barnen inte har utvecklat den 

semantiska medvetenheten då barnen inte använder sig av många ord. Förskollärarna beskriver 

även olika tillträdesstrategier som innebär att man hoppar in i en redan befintlig lek utan att 

veta vad leken går ut på. Detta kan indikera att barnet ifråga har svårigheter att förstå det sociala 

samspelet. Arnqvist (1993, s. 122) menar att om barnet har pragmatiska svårigheter kan detta 

yttra sig i att det inte kan använda språket i sociala samspel. Pragmatisk medvetenhet innebär 

bland annat att kunna läsa av och tolka andra människors tankar och känslor. Att använda sig 

av strategin att hoppa in i en lek utan kännedom om leken kan vara ett tecken på att barnet har 

svårigheter med att läsa av och tolka de andra barnens lek. Därmed kan barnet visa tecken på 

att inte ha utvecklat en pragmatisk medvetenhet. Förskollärarna diskuterar även vikten av att 

förstå innebörden i meningar, ord och begrepp. De ser att trots att de språkligt sårbara barnen 

inte har utvecklat förmågan att själva använda orden brukar de förstå innebörden i begreppen 

och kan efter sina förutsättningar delta i leken. De reflekterar däremot inte över att även barnen 

med svenska som andra språk förstår mer svenska än vad de ger uttryck för. Anna berättar under 

intervjun att hon ibland inte vet om ett barn har lärt sig att leka. Det kan även vara så att hon 

inte vet hur mycket av det svenska språket som barnet förstår, det är möjligt att hen förstår 

betydligt mer än vad Anna är medveten om.     
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Uteslutning ur leken 
Förskollärarna upplever att det finns en skillnad på barn med svenska som modersmål och barn 

med annat modersmål än svenska. Det framgår att dessa barn blir uteslutna ur leken av de andra 

barnen medan de svensktalande barnen med språklig sårbarhet inte blir det. Corsaro (2015, s. 

119-211) menar att barn gör uppdelningar mellan sig själva och kategoriserar varandra utifrån 

bland annat kön, etnicitet och status för att avgöra vilka sociala resurser som är önskade i den 

pågående leken. Utifrån teorin om kamratkulturer och mina intervjuer tolkar jag mitt resultat 

som att inom kamratkulturen för dessa barn är det en social resurs att ha svensk etnicitet och 

svenska som modersmål. Barnen som inte har dessa sociala resurser blir utifrån denna teori 

uteslutna ur den rådande kamratkulturen och därmed ur leken.  

Förskollärarna berättar under intervjun att de språkligt sårbara barnen med svenska som 

modersmål inte blir uteslutna ur leken utan de kan vara med och delta utifrån sina 

förutsättningar. Under intervjuerna framgår att de språksvaga barnen kan ha svårt för att leda 

leken då de har svårt för att formulera sin lekidé och blir därmed följare. Det menar även Bruce 

(2010, 101-105) som hävdar att de språkstarka barnen är barnen  som tar maktposition i leken 

och att språkförmåga kan vara inträdesbiljetten in i leken. Detta gör att de språksårbara barnen 

ofta kan få roller som de inte är nöjda med och bestämmer sig för att lämna leken och göra 

något annat enligt både Bruce och förskollärarna. Här ser jag en koppling till Löfdahls 

avhandling (2002) där hon ger exempel på att underordnade roller kan ges till barnen  som inte 

platsar i kamratkulturen som ett sätt att ge dem mindre inflytande i leken. Utifrån Löfdahls 

avhandling och Corsaros teori om kamratkulturer tolkar jag förskollärarens berättelse som en 

situation där barnen i lekgruppen medvetet utesluter barnet med språklig sårbarhet. Barnen vill 

skydda sitt interaktiva utrymme och relationerna de har till varandra. När det språkligt sårbara 

barnet blir tilldelad en roll som det inte vill ha tolkar jag det som ett sätt att använda sig av en 

sekundär anpassning för att skydda leken. Eftersom barnet som förskolläraren berättar om 

bestämmer sig för att leka något annat tolkar jag det som ett tillfälle där kamratgruppen uteslöt 

barnet genom att ge en underordnad roll eller en roll som barnet inte ville ha. Genom att utesluta 

det barn som inte har förutsättningar för att delta i leken på samma villkor som de övriga 

skyddas leken och den kan ta den riktning som barnen önskar. 

Under intervjun lyftes gruppdynamik som en viktig del i att arbeta förebyggande med 

uteslutningar och konflikter av olika slag. På denna förskola lyfts gruppdynamiken som ett 

trevligt klimat där alla är välkomna. Enligt teorin om kamratkulturer använder barn sina 

kamratkulturer som ett sätt att göra uppror mot den vuxna auktoriteten och normer som råder 

på förskolan. Utifrån stycket ovan tolkar jag det som att barnen gör uppror mot ”Alla är 

välkomna” dynamiken som de vuxna strävar efter på den avdelningen, genom att utesluta barnet 

på ett icke-uppenbart sätt.  

Tillträdessstrategier 
Under intervjuerna kom det fram att barnen med annan etnicitet inte sökte sig till den fria leken 

på samma sätt som de svensktalande barnen. Däremot lyfts att dessa barn ofta leker eller 

befinner sig bredvid den pågående leken men inte vågar ta för sig och gå in i leken. Utifrån 

Corsaros tillträdesstrategier tolkar jag detta som att barnen med annan etnicitet använder sig av 

tillträdesstrategier som inte tydligt visar att de söker tillträde. Utifrån intervjuerna och Corsaros 

olika tillträdesstrategier tolkar jag detta som att dessa barn använder sig av strategier som inte 

är uppenbara för de andra barnen eller de vuxna på avdelningen. Det gör att de vuxna kan 

uppleva att de barn med annan etnicitet inte söker sig till leken då de inte ser bredvidleken som 

ett sätt att söka sig till leken. Jag tolkar intervjusvaren som att barnen använder sig av icke-

verbal entré som innebär att placera sig nära leken utan att säga något eller visa tecken på att 

vilja vara med i leken. Jag tolkar även svaren som att barnen omringar området och inväntar 

en inbjudan vilka också är tillträdesstrategier enligt Corsaro. 
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Under intervjuerna diskuteras det även att det är vanligt förekommande att hoppa in i en lek 

utan att veta vad leken går ut på och att denna strategi har blandade resultat. Förskollärarna 

berättar även att de ibland ser barn söka tillträde i bygglekar genom att riva ner det pågående 

bygget. Det finns även tillfällen då barnen obekymrade går dit och börjar bygga tillsammans 

med barnen i leken. Utifrån Corsaros tillträdesstrategier innebär detta att genom denna handling 

gör barnen en avbrytande/störande entré eller att barnen producerar variant av pågående 

handling. Detta är strategier som är vanligt förekommande utifrån teorin om kamratkulturer.  

Hildén (2014) skriver om de yngsta barnens sätt att ta kontakt med varandra. Hon skriver att 

dessa barn inte har utvecklat det verbala språket och istället använder sig av sin kropp för att en 

gemensam lek ska startas. Med blickar, gester och ljud signalerar barnen att de finns tillgängliga 

som potentiell lekkamrat. Dessa signaler visar även att ”Vi har funnit varandra och har kul 

ihop”. Under intervjun kommer det fram att kroppsspråk även används av de äldre barnen 

väldigt mycket och framförallt hos barnen som är språkligt sårbara. När de språkligt starka 

barnen använder språket för att initiera lek med andra barn genom att fråga om tillträde, ”Ska 

vi leka?” eller liknande, kan det språksårbara barnet ta i hand och visa med kroppen att ”Jag 

vill leka med dig!”. Förskollärarna ser liksom Hildén att barnen som inte använder det verbala 

språket kompenserar detta med sitt kroppsspråk, de menar även att man ser i ögonen hos barnen 

när de har funnit varandra och leker tillsammans. Förskollärarna har även sett att barn använder 

sig av TAKK som metod för att söka tillträde till gemensam lek. TAKK är också en form av 

kroppsspråk där barnen visar vad de vill säga genom att använda tecken. Genom att introducera 

TAKK för barnen menar förskollärarna att man skapar ytterligare en möjlighet för barnen att 

söka tillträde i leken.  

Lärdomsdiskussion 
Den kunskap som min studie kan tillföra är att tillträdesstrategierna som barn använder sig av 

liknar varandra oavsett språkförmåga. Skillnaden är att språksårbara barn använder och förlitar 

sig mer på kroppsspråket jämfört med språkstarka barn. Förskollärare upplever inte att barn 

med språklig sårbarhet blir uteslutna ur leken, däremot har de svårt för att leda leken. Det är 

barnens unika personlighet och förmåga att leka som avgör om de deltar i lek eller inte. I denna 

studie poängteras även att det är viktigt att vara en närvarande pedagog och hela tiden arbeta 

efter en trivsam dynamik i gruppen. Man kan även lära att kroppsspråket är en väldigt viktig 

del i barnens kommunikation. Bland språkligt starka, språkligt sårbara och de yngsta barnen är 

kroppsspråket en given del i kommunikationen i vardagen. För omgivningen är det viktigt att 

se när barnen använder denna typ av kommunikation för att se innebörden i vad de vill förmedla.  

Jag har fått mer kunskap om hur viktigt det är att vara närvarande pedagog för att kunna se och 

tolka barnens kroppsspråk samt för att skapa ett bra klimat på förskolan. Det har varit väldigt 

intressant och lärorikt att undersöka detta ämne då jag inte hade räknat med resultatet jag fick. 

Jag hade räknat med större skillnader mellan språkstarka och språksårbara barn, jag räknade 

inte heller med att barn med annat modersmål än svenska blev uteslutna i större utsträckning 

än de svensktalande barnen. Detta gör att denna studie kan leda till ökad medvetenhet om att 

denna variant av uteslutning förekommer och att det är upp till personalen på förskolan att 

arbeta på ett inkluderande och välkomnande sätt. Därför är det bra för både 

förskollärarstudenter och verksam personal i förskolan att läsa denna studie för att de ska få 

kunskap om att fenomenet finns.  

Vidare forskning 
I denna studie har det kommit fram att barn med annan etnicitet och modersmål än svenska 

riskerar att bli uteslutna ur leken och detta har väckt många nya frågor hos mig. Jag tycker att 

det är viktigt att undersöka om uteslutning på grund av etnicitet är vanligt förekommande på 

förskolorna i Sverige. Barn med annat modersmål än svenska är på förskolan för att integreras 
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i samhället och lära sig det svenska språket. Därför blir det problematiskt om de blir uteslutna 

ur den sociala samvaron med de svensktalande barnen på förskolan. Detta gör att jag tycker att 

det vore intressant att i framtiden undersöka i vilken utsträckning uteslutning på grund av 

modersmål och etnicitet sker. Jag vill även veta vilka bakomliggande faktorer som kan påverka 

att denna typ av uteslutning uppstår på förskolan. Genom observationer av barn och intervjuer 

med verksamma vuxna och barn skulle detta kunna genomföras.  

Jag har även intresserat mig för barnens olika sätt att använda sig av kroppen för att 

kommunicera med varandra. Därför vore det inressant att forska vidare på hur barnen använder 

sin kropp för att kommunicera med varandra och därmed använda sig av kroppsspråk som 

tillträdesstrategi. Det vore även lärorikt att genomföra en observationsstudie på en förskola där 

de arbetar aktivt med TAKK för att undersöka i vilken grad teckenkommunikation används som 

en tillträdesstrategi bland barnen.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Startfrågor 

Hur länge har du jobbat i förskolan? 

Vad har du för utbildning? 

Frågor 

• Hur skulle du identifiera ett barn med språklig sårbarhet? 

• Upplever du att barn med språklig sårbarhet blir uteslutna ur den fria leken jämfört med 

barn utan svårigheter?  

• Upplever du att barn med språklig sårbarhet inte söker sig till att delta i fri lek 

tillsammans med andra barn?  

• Vilka deltagarstrategier ser du generellt sett hos barn som söker tillträde i leken? 

• Vilka deltagarstrategier ser du hos barn med språklig sårbarhet som söker tillträde i 

leken? 

• Upplever du att lekkompetensen (social kompetens) skiljer sig hos barn med språklig 

sårbarnhet jämfört med barn utan svårigheter? 



 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev  

Hej! 

Jag heter Johanna Andersson och jag läser till förskollärare vid Karlstads 

universitet. Jag skriver mitt examensarbete nu som handlar om barn med 

språklig sårbarhet och deras deltagande i den fria leken. Syftet med mitt 

examensarbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om vilka 

tillträdesstrategier barn med språklig sårbarhet använder sig av för att få 

tillträda i den fria leken.  

Jag kommer att använda mig av enskilda intervjuer som metod för datainsamlingen. 

Intervjuerna kommer att genomföras under vecka 15 och kommer pågå under cirka en timme. 

Med ditt godkännande kommer intervjun att spelas in. Dina svar kommer att behandlas helt 

konfidentiellt och redovisningen av resultat kommer att ske så att ingen kommer att kunna 

identifieras.  

Informationen jag samlar in kommer endast att användas i mitt examensarbete och kommer 

förvaras säkert så att ingen obehörig kommer åt informationen. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst, utan anledning, avbryta ditt deltagande.  

 

Om du vill ha information eller undrar något så hör gärna av dig till mig. 

Johanna Andersson 

Telefon: XXX-XXXXXX  

Mejl: _____._____@____.com 

 

För ytterligare information om examensarbetet kontakta kursansvariga: 

Ami Cooper 

Telefon: XXX-XXX XX XX 

Mejl: ___.___@___.se 

 

Susanne Hansson 

Telefon: XXX-XXX XX XX  

Mejl: ____.____@___.se 

  

mailto:johanna.andersson9310@gmail.com
mailto:ami.cooper@kau.se
mailto:____.____@___.se


 

 

Bilaga 3 

Samtyckesbrev 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, 

bearbetas och tas hand om. Jag har fått information om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att 

behöva ange orsak.  

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in.  

 

                                                                                                   

Datum, Ort 

 

__________________________________________________ 

Underskrift 

 

___________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

 

 



 

 


