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Abstract
The purpose of this study is to increase the knowledge about preschool teachers perceptions
of children’s access strategies and exclusions of each other when playing together as well as
the teachers own role in the play.
In order to study this, qualitative and semi structured interviews have been conducted with
three preschool teachers from different preschools.

The results show that the preschool teachers perceptions about children’s access strategies are
that the children use the following way to start a new play and to get access to an ongoing
play: producing variant of ongoing behaviour, observe and play on the side, request för
access, ask a preschool teacher for help and destroy the play.
The preschool teachers perceptions of children’s exclusion are that they protest against
someone trying to get access by destroying the play and complain to an adult, making rules
and conditions to prevent other to get access and verbally deny others access. To verbally
deny access is a way to deny adult access, according to one preschool teacher.
From what the preschool teachers have told, three overall roles have been found that the
preschool teachers take in the play. They participate just to have fun, to control the play to
make sure it doesn’t cross the line and someone get hurt. Sometimes they participate to learn
the kids social skills and knowledge about specific things.
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Sammanfattning
Denna studie har som syfte att öka kunskapen om pedagogers föreställningar om barns
tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i leken samt pedagogernas egen roll i leken.
För att undersöka detta har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med tre
förskollärare på olika förskolor.

Resultatet visar att pedagogernas föreställningar om barns tillträdesstrategier är att barnen
använder följande sätt för att starta upp en lek och ta sig in i en påbörjad lek: producera en
liknande handling, observera och leka vid sidan om, fråga om lov att vara med, fråga en
pedagog om hjälp samt att förstöra leken.
Pedagogernas föreställningar om barns exkludering i leken är att de protesterar mot att någon
försöker ta sig in genom att förstöra och klagar hos en vuxen, sätter upp ramar och
förutsättningar för att hindra andra från att vara med samt verbalt neka tillträde. Att verbalt
neka tillträde tar en pedagog upp som ett sätt att neka vuxna att vara med.
Utifrån pedagogernas berättelser har jag urskilt tre övergripande roller som pedagogerna tar i
barnens lekar. Dels att vara med bara för att det är roligt, dels för att styra leken så att den inte
går överstyr och något barn far illa samt för att lära barnen sociala färdigheter och
sakkunskaper.

Nyckelord
Lek, förskola, pedagogers föreställningar, tillträdesstrategier, exkluderingar, Corsaro
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Inledning

Leken är en väldigt viktig och central del i barns utveckling, både kunskapsmässigt och
socialt (Skolverket, 2010; Tullgren, 2004). Genom leken lär sig barn att interagera och
kommunicera med andra (Skolverket, 2010; Veiga, Neto & Rieffe, 2016). I förskolans
läroplan står det att:

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla
verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi,
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta
och lösa problem (Skolverket, 2010 s. 6).

För att kunna använda leken som ett verktyg för att främja barns utveckling och lärande
behöver pedagoger reflektera över hur barnen leker samt sin egen roll i leken. Jag har stött på
olika uppfattningar och föreställningar om delaktighet i barns lek när jag arbetat inom
förskolan. Därför är jag är intresserad av att undersöka pedagogers tankar kring sin egen roll i
barns lek.

Barn som börjar i förskolan inser så småningom att de är omgivna av andra barn med
gemensamma intressen och börjar utveckla en stark känsla av att känna samhörighet och
delaktighet som resulterar i att barnen skapar kamratkulturer (Corsaro, 1988; 2003). I sina
kamratgrupper startar de lekar som de vill skydda från avbrott och distraktion och hittar därför
sätt att exkludera (Corsaro, 2015). Fanger, Frankel och Hazen (2012) menar att barn många
gånger tenderar att exkludera utom synhåll för de vuxna. De barn som ännu inte skapat grupp
med någon utvecklar strategier för att få tillträde till en redan påbörjad lek. Jensen (2013)
skriver att leka är ett sätt att känna samhörighet och markera sin personlighet. Individer
markerar sin personlighet och gruppidentitet genom att välja vad man leker och med vem. Att
vilja vara med i en lek men inte få vara med stämplar en individ liksom det stämplar att få
vara med. Barn spenderar en stor del av sin tid i förskolan med att leka. Därför anser jag att
leken är viktig att studera. Jag vill undersöka pedagogers föreställningar om barns
exkluderingar i leken samt deras föreställning om barns tillträdesstrategier. I yrkesrollen som
förskollärare kan denna studie bidra med en ökad kunskap om hur pedagoger ser på barns
exkludering och tillträde samt sin egen delaktighet i leken.

Syfte
Syftet med studien är att öka kunskapen om pedagogers föreställningar angående barns
tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i leken samt pedagogernas syn på sin egen
roll i den fria leken.

Frågeställningar
Vilka föreställningar har pedagogerna om barnens tillträdesstrategier?
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Vilka föreställningar har pedagogerna om barnens exkluderingar av varandra i leken?

Vilken roll anser pedagogerna att de har i barns fria lek?
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Forsknings- och litteraturgenomgång
I detta avsnitt kommer först begreppet lek att definieras innan tidigare forskning om barns
tillträdesstrategier, exkludering från leken, pedagogers delaktighet i leken samt barns
kamratkulturer presenteras.

Lek
Lek är ett ord som för många förknippas med barn, kanske just för att barn leker
förhållandevis mycket av sin vakna tid. Lek är den vanligaste aktiviteten hos barn upp till
skolåldern. Det kan dock vara svårt att definiera vad lek är då det är ett komplext fenomen
(Jensen, 2013). Jensen (2013) menar att det finns en mängd olika uppfattningar kring vad lek
egentligen är. Vissa anser att vuxna inte kan leka längre, medan andra menar att aktiviteter
som sällskapsspel eller bowling är ett sätt för vuxna att leka. Det är inte bara barn och vuxna
som leker, även djur leker. Det finns några komponenter som ofta förekommer i
lekdefinitioner. Det är att leken är rolig och lustfylld. De lekande individerna är ofta glada och
leken uppfattas som positiv. Leken är ett självändamål, där processen är viktigare än
produkten samt att leken är spontan och frivillig, ingen kan tvingas att leka. Dessa
komponenter ger en möjlig definition av begreppet lek. Jag tolkar det som att det ger en
förklaring till fenomenet fri lek, där deltagarna själva startar upp eller blir inbjudna i en lek.
Dock kan individer ibland bli påtvingad en lek, till exempel vid organiserade lekar av en
ledare av något slag. I sådana situationer kan det inte leken alltid ses som frivillig, spontan
och lustfylld. Lorentzon (2012) skriver att för barn är lek något som förknippas med deras
egen kontroll medan lärande, eller arbete, förknippas med aktiviteter som sker under annans
kontroll, exempelvis pedagoger. Individer kan också leka antingen själv eller i grupp med
andra. Komplexiteten i att definiera lek ligger i olika uppfattningar och sätt att se på leken.

Eberle (2014) menar att lek består av sex olika element, förväntan, överraskning, njutning,
förståelse, styrka och balans. Om något av dessa element inte finns med menar Eberle att det
inte till fullo kan definieras som lek. Han skriver också att vi föds med en potential till lek,
och att leken har många fördelar för individens utveckling.

Förskolan som mötesplats
Tellgren (2004) har i sin licentiatavhandling studerat hur barn skapar kamratkulturer och
upprätthåller, skyddar och försvarar dessa i lek och samtal. Hon har utgått ifrån en etnografisk
metod i kombination med konversationsanalys. I sin analys har hon använt sig av ett
sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv.

Studien som Tellgren (2004) gjort, visar att kamratkulturer inte är något som händer av sig
själv. Barnen behöver skapa interaktioner och förhandlingar och vilka som ska delta, olika
roller och lekinnehåll. Detta kunde göras på olika sätt. Ett exempel var att fråga om man fick
vara med, vilket ofta gav ett negativt svar. Andra barn verkade behöva en startperiod för att
känna samhörighet innan deltagarförhandlingen började. Startperioden kunde yttra sig genom
att hålla på med någon artefakt. När väl kamratgrupper etablerats fick de barn som inte varit
med från början utveckla strategier för att ta sig in i en redan påbörjad lek.
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Tellgren (2004) använder i sin analys olika tillträdesstrategier som Corsaro definierat. Det
finns verbala strategier, som att fråga om lov att vara med, göra anspråk på något föremål
eller område, hänvisa till vuxnas auktoritet eller kamratskap samt fråga en deltagare om vad
som händer i leken. Andra strategier sker icke-verbalt, såsom att cirkulera kring området eller
producera en liknande handling. Författaren kunde i sin studie se att barnen många gånger
använder flera olika strategier i en serie för att få tillträde. Om inte en strategi fungerar prövar
de flera efter varandra för att förhoppningsvis till slut få tillträde. Författaren såg även att
fråga om lov, vilket de vuxna ofta hänvisar barnen till, sällan gav ett positivt utslag till att få
tillträde.

Tellgren (2004) skriver att vuxna och pedagoger kan se det som själviskt att barn inte alltid
låter nya kamrater vara med i leken. Men hon menar att om man tittar på det utifrån barnens
perspektiv framkommer det att det inte alltid handlar om själviskhet eller motsträvighet att
dela med sig och inkludera. För att starta en kamratgrupp och lek har barnen tillsammans
genomgått komplicerade och komplexa förhandlingar. Detta vill de försöka behålla och
skydda från avbrott och distraktion. Därmed blir andra barns försök att komma in ett hot mot
det gemensamma de etablerat, varav att neka tillträde blir ett sätt att skydda sin lek. Det kan
också handla om att barnen vill ha makt och kontroll över sin lek som gör att de nekar
tillträde.

Kamratuteslutningar i barns lek i förskolan
Fanger, Frankel och Hazen (2012) vill i sin studie undersöka hur och vilka barn som
exkluderar kamrater. De använder ordet kamratexkludering, vilket de definierar som en
situation där ett barn medvetet försöker hindra ett annat barn från att vara med i en social
interaktion. Som metod använde de sig av observationer där de filmade de situationer där
exkludering förekom. Författarna menar dock att det kan bli problematiskt att till fullo få syn
på exkluderingar eftersom barn gärna exkluderar när ingen vuxen är närvarande och kan se
vad som sker.

Fanger, Frankel och Hazen (2012) kunde genom observationerna se att barnen använde flera
olika sätt för att exkludera. Dels använde de direkta strategier som att ge förklarliga skäl till
exkluderingen, dels gjorde de upp planer om att i framtiden utesluta kamrater. Andra sätt de
kunde använda för exkludering var delvis exkludering, där de gav barn marginella eller
obetydliga roller och förutsättningar, vilket hindrar dem från att vara helt delaktiga i leken,
samt självexkludering, när barn själv drog sig ur eller hotade med det för att tillägna sig makt
och status i gruppen. Dessa två sätt var dock inte så vanligt förekommande. Författarna
upptäckte att barnen även använde ignorering som ett sätt att exkludera, vilket skiljer sig från
de övriga sätten eftersom ignorering är ett beteende baserat på utebliven respons för det barn
som vill ha tillträde, medan de andra sätten kräver ett initiativ av de barn som exkluderar.

Av studiens identifierade exkluderingar var 39% indirekta, 27% var direkta, såsom ett nej på
frågan får jag vara med? och 19% var ignoreringar av barn som sökte tillträde till en lek.
Dock uppfattades det som att de ignorerade barnen inte upplevde sig exkluderade i samma
utsträckning som de barn som blev offer för direkt- eller indirekt exkludering.
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Pedagogers deltagande i barns lek
Tsai (2015) har studerat strategier av pedagogers delaktighet i barns lek och vilka faktorer
som är bärande för deras delaktighet. Observationer av leksituationer samt intervju av en
pedagog har skett för att samla in data. Analysen visade att pedagoger deltar i barns lek på
olika sätt. Dels kunde de assistera och guida barn som respons på deras frågor om hjälp. Det
kunde ske genom att pedagogen instruerade steg för steg och uppmuntrade barnen att försöka
själv. Ett annat sätt som pedagogerna kunde delta i barns lek var att spontant vara med som
respons på barnens inbjudan. Pedagogen var följsam i leken som skedde på barnens villkor,
det var de som styrde över lekens innehåll och riktning. Ett tredje sätt var att bryta leken och
påminna om de regler som gäller angående lek. Ofta bad pedagogen barnen att lugna ner sig
och komma ihåg reglerna, vilket många gånger syftade till att man inte fick springa inomhus.
Ett fjärde sätt var att gå in och medla när barnen hamnade i konflikt med varandra. Pedagogen
tog först reda på själva problemet för att sedan försöka hjälpa barnen att komma fram till en
lösning. Ytterligare ett sätt var att som pedagog delta på eget initiativ med syfte att skapa ett
lärandetillfälle. Det kunde ske genom att pedagogen ställde frågor till barnen med syfte att ett
lärande skulle ske. Det sista sättet som författaren tar upp är att fråga barnen om vad de gjort.
Med det menas att pedagogen kunde fråga barnen om saker som de skapat eller tillverkat. Till
exempel om ett barn i en lek gjort en båt av en barkbit kunde pedagogen fråga om den.

Tsai (2015) kom också fram till att huruvida pedagoger deltog i leken, hur ofta, när och hur,
berodde på pedagogens utbildning och pedagogiska filosofi, hur väl de kände barnen, samt
hur situationen kring leken såg ut för tillfället. Dessa tre faktorer påverkar dock varandra, och
bör tas i beaktande tillsammans med varandra. Studien pekar också på att pedagogers
delaktighet i leken ofta är direkt riktad mot vissa mål och att pedagogerna tycker det är svårt
att hålla sig i bakgrunden. Likaså kom studien fram till att barnen som medverkade inte i
någon större utsträckning välkomnade pedagoger att vara delaktiga i deras lek.

Barns sociala vardagsliv i förskolan
Skånfors (2013) har skrivit en doktorsavhandling med övergripande syfte att ge kunskap om
barns sociala kamratkulturer i förskolan, både innehållsmässigt och hur de skapas och
upprätthålls. För att samla in data har hon under 1 ½ års tid regelbundet besökt en förskola
och genomfört videoinspelade observationer samt fört fältanteckningar. Analysen av det
insamlade underlaget har skett med verktyg av Corsaros teori om kamratkulturer,
positioneringsteorin och en social representationsteori. Skånfors fann att barnen använde sig
av olika sociala resurser, som att ha rätt ålder, specifik kompetens eller stadiga relationer med
andra barn, för att skapa sig makt och status. Det kan tolkas som att barnen använder de
sociala resurserna som ett sätt att tolka och göra den sociala vardagen på förskolan begriplig.
Det visade sig också att barn som saknar dessa resurser riskerar att få lägre position och status
och kan bli socialt uteslutna. Resurserna är olika viktiga beroende på sammanhang, till
exempel vid en springtävling är den specifika kompetensen att kunna springa snabbt viktig.
Att vara duktig på någonting, ha en specifik kompetens var en faktor som gav barnen större
makt och status i gruppen. Barnen ville gärna jämföra färdigheter med varandra och visa vad
de kunde. Skånfors menar att det kan vara ett sätt för barnen att tolka och bearbeta det
kulturella innehållet att prestera som vuxenvärlden kan ge uttryck för. Att ha etablerade
relationer med andra barn var också en viktig faktor för att kunna få hög status och makt. De
barn som hade etablerade relationer fick en starkare möjlighet att bli inbjuden till olika sociala
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samvaron. Studien visade att barn vet att det krävs olika sociala resurser för att vara del i olika
sociala sammanhang. Beroende på vilka sociala resurser de har tillgång till finns det möjlighet
att vara delaktig i sociala sammanhang, lika gärna som de vid tillfällen kunde riskera att få stå
utanför samvaron. För att den sociala vardagen i förskolan ska fungera är detta något barnen
hela tiden måste förstå och förhålla sig till.  I ett vidare perspektiv kan barnens sociala
handlingar i kamratkulturerna förstås som att de tolkar och förstår människans sociala värde
och att man i samhället har olika möjligheter beroende på vilka sociala resurser man har. I
samhället spelar ålder, specifika kompetenser, och socialt kontaktnät roll för att till exempel få
ta körkort, bli antagen till en specifik högskola eller att få en bostad tack vare rätt kontakter.

Sammanfattning
Ovanstående studier visar att barns lek i förskolan är komplex. Barns lek är ofta känslig och
kan avbrytas och förstöras av minsta distraktion. Även barnens kamratrelationer är ömtåliga
(Corsaro, 1979). Corsaro (1979; 2015) och Tellgren (2004) har gjort tolkningen att barn
försöker skydda kamratrelationerna och leken genom att försöka neka tillträde till nya
deltagare. Ofta blir det komplicerade förhandlingar när ett barn vill ha tillträde till en redan
pågående lek. De två första studierna ovan ger en översikt kring barns tillträdesstrategier och
exkluderingar i leken, vilket kan bidra med en förståelse av pedagogernas uppfattningar kring
dessa fenomen. Den tredje studien om pedagogers delaktighet i leken belyser olika sätt som
pedagoger kan delta i barns lek och vilka faktorer som spelar roll för delaktigheten. Det kan
sättas i perspektiv till min studie som undersöker pedagogers roll i barns lek i förhållande till
tillträdes- och exkluderingsstrategier. Den sista studien ger en ökad förståelse för barnens
kamratkulturer i förskolan och hur barnen använder sina kamratkulturer för att skapa status
och makt.
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Teoretiska utgångspunkter
Detta kapitel kommer att ta upp Corsaros teori om kamratkulturer och tillträdesstrategier.
Begreppen sekundära anpassningar och tolkande reproduktion kommer även att tas upp.
Slutligen kommer en sammanfattning där jag beskriver hur denna teori är relevant för min
studie.

Corsaros teori grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt synsätt, som är ett teoretiskt
perspektiv som belyser att vi tolkar och konstruerar vår egen sociala verklighet utifrån vår
relation med omvärlden (Alvesson & Sköldberg, 2008; Berger & Luckmann, 1998). Det finns
ingen objektiv sanning av verkligheten, utan vi uppfattar den alla på olika sätt. Alvesson och
Sköldberg menar vidare att de som forskar utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vill
undersöka hur dessa sociala konstruktioner går till.

Tellgren (2004) beskriver två olika sätt som Corsaros ser på barns socialisering. Dels på det
traditionella sättet, att barn socialiseras genom att de vuxna förmedlar färdigheter och
kunskap, som barnen imiterar. De vuxna har en viktig roll i detta synsätt på socialisation. Ett
alternativ till detta synsätt är att se barn som aktiva med att tolka och bearbeta information
från omvärlden och de vuxna och i den processen tillägna sig kunskaper och färdigheter.
Barnen skapar kunskap i interaktion med andra. Detta synsätt på socialisation innebär att barn
ses som aktiva aktörer delaktiga i att konstruera sin sociala värld, istället för att uppfattas som
passiva mottagare av kunskap.

Kamratkulturer
Kamratkulturer definierar Corsaro (2003) som ett tillstånd av aktiviteter och rutiner där barn i
interaktion med varandra delar bekymmer, artefakter och värderingar. Löfdahl (2014) menar
att begreppet kamrater kan beskrivas som barn som möts och dagligen vistas tillsammans över
en längre period i specifika miljöer, som till exempel i förskolan. Begreppet kamratkultur kan
användas för att förstå och beskriva vad som händer i barns sociala relationer med varandra
när de möts i förskolan. I denna studie kommer begreppet kamratkulturer att innefatta barns
tillträdesstrategier och exkluderingar i leken.

Tillträdesstrategier
Barn spenderar mycket tid i förskolan åt att interagera med andra barn. Aktiviteter med
kamrater är för det mesta självvalt, antingen initierar barnet en lek och rekryterar andra barn,
eller så försöker det komma in i en påbörjad lek. Om ett barn är ensamt har det ofta en stark
önskan att vinna tillträde till en pågående lek, menar Corsaro (1979; 2015). Genom studier har
han identifierat olika strategier som barn använder för att få tillträde till en pågående lek,
bland annat genom icke – verbal entré som är när ett barn placerar sig i området där leken
pågår utan att säga något, att fråga om lov att vara med, göra anspråk på något föremål eller
område eller hänvisa till kamratskap eller vuxens auktoritet. Det kan te sig genom att t.ex.
påstå att man är vän med en i gruppen som leker. Andra strategier är att cirkulera kring
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området där leken pågår, producera en liknande handling, placera sig i området, erbjuda en
sak eller föreslå andra aktiviteter. Corsaro (1979) fann i sin studie att flertalet indirekta
strategier, som icke-verbal entré, producera en variant av pågående handling och omringande
av område var mer populära att använda bland barnen än direkta strategier som hälsning,
fråga om tillträde och fråga en deltagare. Direkta strategier kräver ett svar från de deltagande
och ger ofta ett negativt svar. Därför använder barnen hellre de indirekta strategierna som
oftare ger ett positivt utslag. Möjligheten att få tillträde ökade också om barnen använde fler
än en strategi i en serie, med undantag för störande entré som ytterst sällan gav positivt utslag.
Interaktion i förskolan är känslig och sårbar. En pågående lek kan av minsta lilla distraktion
avbrytas och förstöras. Det kan tolkas som att barn av den anledningen försöker skydda och
bevara sina lekar genom att neka andra barn tillträde (Corsaro, 2015). Att många barn som
försökte med enbart en strategi ofta fick negativ respons stödjer denna tolkning. Dessutom
observerade Corsaro upprepade gånger grupper av barn som redan i förväg hade bestämt sig
för att inte släppa in andra barn genom att bestämma exakt vad de skulle leka. Inte ens att vara
populär bland de andra barnen gav någon garanti för att alltid få tillträde till en pågående lek.

Sekundära anpassningar
Det finns två centrala teman i barnens sociala tillvaro. Barnen vill skapa och upprätthålla
kontroll över sitt liv, samt dela kontrollen med andra. I förskolan är de övergripande
bekymren för barnen socialt deltagande och att utmana och få kontroll över vuxnas auktoritet
(Corsaro, 2015). I barns kamratkulturer förekommer något som har fått benämningen
sekundära anpassningar (Löfdahl, 2014). För att förstå begreppet kan vi sätta det i relation till
primära anpassningar, som är när barn gör som de blir tillsagda, lyder och underordnar sig.
Sekundära anpassningar handlar om att barn får det att se ut som att de anpassar sig till de
vuxnas regler och tillsägelser, men i själva verket hittar de olika strategier för att undkomma
reglerna. Det är barnens sätt att göra motstånd mot de vuxnas auktoritet och skapa kontroll
(Löfdahl, 2014; Corsaro, 2015). Till exempel kan barnen hitta olika sätt att kringgå den
vanligt förekommande regeln alla får vara med, genom att exempelvis säga att det bara får
plats två barn i ett visst utrymme.

Tolkande reproduktion
Barn arbetar i sina kamratkulturer med att tolka och förstå omvärlden, de normer och
värderingar som vuxna eller andra barn ger uttryck för (Löfdahl, 2014). Att leka är det
primära redskapet barn använder för detta. De kan till exempel leka att de är vuxna som
bestämmer över andra barn, leka skola o.s.v. Begreppet tolkande reproduktion är användbart
för att förstå hur barn tar till sig kulturella och sociala fenomen som de vuxna presenterar för
dem, och hur dessa omtolkas och görs begripliga inom kamratkulturer. För barn i förskolan
innebär tolkande reproduktion att förstå och begripa sin roll som barn i förhållande till de
vuxna samt innebörden i att vistas och umgås med andra barn. Löfdahl (2014) skriver att
tolkande reproduktion pekar på kollektiva handlingar och sociala strukturer för barns lärande
istället för en traditionell syn av socialisation där barnet passivt och själv tar till sig kunskaper
av den vuxna världen.
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Sammanfattning
Corsaro presenterar en teori om kamratkulturens skörhet och komplexitet. Den kan bidra med
kunskap hur barnen hanterar och bearbetar omvärlden i sina kamratkulturer. Teorin tar också
upp olika strategier som barn använder för att söka tillträde till lek, samt hur barn kan använda
exkluderingar för att neka tillträde. Det är relevant i förhållande till min studie som
undersöker pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier och exkluderingar.

Begreppet sekundär anpassning är relevant för min studie genom att det kan visa på barns sätt
att undkomma pedagogernas regler och riktlinjer kring deltagande i leken. Som ovan nämnt
kan barnen hitta sätt att kringgå regeln alla får vara med. Därmed kan exkluderingar ske.
Tolkande reproduktion ligger nära sekundär anpassning, men inriktar sig åt att förstå hur barn
bearbetar de omvärldens normer och omskapar dem så att de blir begripliga för barnen, medan
sekundär anpassning handlar om att barnen gör motstånd mot de vuxnas regler. I min studie
kan tolkande reproduktion ge en förståelse för att barnen tolkar och reproducerar det som
vuxna säger och ger uttryck för.
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Metod
Det finns olika metoder att använda i en studie beroende på vad man vill undersöka. I detta
kapitel kommer jag att redogöra val av metod för min studie, hur jag gått tillväga för
datainsamlingen samt beskriva etiska överväganden jag tagit i beaktande.

Val av metod
I min studie har jag valt att använda kvalitativ intervju som metod, eftersom jag vill
undersöka pedagogers föreställningar. Kvalitativa intervjuer är lämpliga när man vill ta reda
på människors erfarenheter och uppfattningar (Christoffersen & Johannessen, 2015). En
intervju kan vara utformad på olika sätt, den kan vara ostrukturerad, semistrukturerad eller
strukturerad. Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer i min studie. En
semistrukturerad, eller delvis strukturerad intervju, kännetecknas av öppna frågor kring ett
specifikt tema som forskaren vill ha svar på, samtidigt som det finns en viss standardisering.
Semistrukturerade intervjuer är bra om man vill ha flexibilitet men samtidigt viss
standardisering (Christoffersen & Johannessen, 2015). Inför intervjuerna förbereddes en
intervjuguide med tre centrala teman: pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier,
pedagogers föreställningar om barns exkluderingar, samt pedagogers egen roll i leken (se
bilaga 2). Dessa teman utgick ifrån studiens syfte och frågeställningar. Varje tema hade en
öppen fråga med ett antal följdfrågor att ställa vid behov.

Urval och kontakt
Jag bestämde mig för att intervjua tre olika förskollärare. Jag hade som kriterier att de
intervjuade pedagogerna inte skulle arbeta på samma förskola eftersom jag ville få en bredd
av pedagogers föreställningar från olika förskolor samt att de skulle vara utbildade
förskollärare. Jag väljer dock att i studien benämna förskollärarna som pedagoger. Tre
förskolor under samma förskolechef valdes ut. Först kontaktades förskolechefen via mejl för
att be om tillåtelse att kontakta förskolorna, vilket förskolechefen gav tillåtelse till. Sedan tog
jag telefonkontakt med en av förskolorna och frågade om jag kunde komma och lämna
information om studien, men de hänvisade mig till enhetens pedagogiska utvecklare. Jag
ringde henne utan att få kontakt. Jag skrev då ett sms till henne och bad henne ringa upp. En
stund senare ringde hon upp och sa att hon skulle ta kontakt med förskolorna och fråga om de
var intresserade. Hon ringde tillbaka och gav mig kontaktuppgifter till tre förskollärare.
Samtliga förskollärare var för mig okända. Jag tog mejlkontakt med dem och en svarade
direkt att hon kunde tänka sig att delta. En person avböjde men hänvisade vidare till sin
kollega som kunde tänka sig att delta. Den tredje tillfrågade svarade ja till att delta. Tid
bokades för intervjuerna. Den sista intervjun fick flyttas fram en vecka från den tid vi först
bokat på grund av sjukdom.

Genomförande
Jag utgick ifrån en intervjuguide med tre centrala teman med en öppen fråga vardera. Varje
fråga hade följdfrågor jag ställde beroende på vad informanten berättade. Pedagogerna fick
inte ta del av intervjuguiden i förväg, med syfte att de inte skulle tänka ut färdiga svar, utan
berätta mer öppet kring de centrala teman under intervjun. Intervjuerna spelades in för att
inget skulle missas, till skillnad från om jag enbart fört anteckningar av intervjuerna, men
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också för att kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger. Pedagogerna fick i informationsbrevet
veta att intervjuerna skulle spelas in. Jag spelade in intervjuerna på min surfplatta. Jag hade
inte spelat in så långa sekvenser med surfplattan tidigare, så innan första intervjun gjorde jag
en testinspelning hemma för att säkerställa att inspelningen sparades, vilket den gjorde.
Pedagogerna ordnade ett ostört rum på respektive förskola där intervjuerna ägde rum. De
pågick mellan 15 och 30 minuter vardera. Under intervjuerna intog jag en lyssnande roll. Jag
lät pedagogerna prata på och försökte undvika att kommentera deras berättelser. Jag ställde
följdfrågor när jag ansåg det passande och en ny fråga när jag upplevde att pedagogen hade
pratat färdigt om den föregående frågan. Vid ett par tillfällen ställde jag frågor för att få
bekräftelse på att jag uppfattat vad de menade. Den första intervjun flöt på och förskolläraren
drev på samtalet. Under andra intervjun bad pedagogen mig att ställa ledande frågor för att
hon skulle förstå vad jag ville ha svar på. Under tredje intervjun pratade pedagogen på och jag
ställde frågor för att bekräfta att jag förstått vad hon menade. Pedagogen ville också vid ett
par tillfällen ha bekräftelse på att hon gett svar på frågan.

Databearbetning
Efter varje intervju transkriberades inspelningen till text. Jag har försökt att transkribera så
ordagrant som möjligt, ibland var dock inspelningen otydlig, vilket gjorde att jag var tvungen
att tolka vad som sades eller utelämna ord.

Jag färgmarkerade områden i texten som berörde de tre teman, föreställningar om
tillträdesstrategier markerades med grön färg, föreställningar om exkluderingar med röd färg
samt pedagogers egen roll i leken med gul färg. Syftet med färgmarkeringen var att underlätta
sammanställningen av resultatet utifrån de olika teman. Utifrån färgmarkeringarna sökte jag
urskilja pedagogernas föreställningar om tillträdesstrategier och exkluderingar, samt hur de
pratade om sin egen roll i leken och vilka olika roller de berättade om. Det innebär att jag
tematiserade den transkriberade texten, vilket är ett sätt att bearbeta ett datamaterial.

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet
Validitet handlar om en så hög överensstämmelse som möjligt mellan det som ska studeras
och det konkreta datamaterialet (Christoffersen & Johannessen, 2015). Det insamlade
datamaterialet ska kunna svara på studiens frågeställningar. I min studie har jag analyserat och
tolkat det insamlade materialet mot de formulerade frågeställningarna. Resultatet svarar på
mina frågeställningar, vilket innebär att studien har validitet.

Reliabilitet är ett begrepp som talar om hur tillförlitlig det insamlade datamaterialet är. Hur
materialet samlas in och hur den bearbetas är viktigt att ta i beaktande för reliabiliteten. Ett
sätt att testa reliabiliteten är att testa samma undersökning med samma grupp vid två olika
tillfällen. Blir resultaten ungefär samma är det ett tecken på hög reliabilitet (Christoffersen &
Johannessen, 2015). Det kan dock vara problematiskt att testa reliabiliteten i en kvalitativ
studie eftersom syftet är att beskriva ett visst fenomen och inte mäta något.
Reliabilitetsbegreppet passar därför bättre i en kvantitativ studie. Jag har dock försökt hålla en
så hög reliabilitet som möjligt genom att genomföra alla tre intervjuerna utifrån samma
intervjuguide och på ungefär samma sätt och tolka och analysera det insamlade datamaterialet
utifrån frågeställningarna.
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Min studie har som syfte att beskriva pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier
och exkluderingar samt deras egen roll i leken. Eftersom jag enbart intervjuat tre pedagoger
kan inte resultatet generaliseras för pedagoger i allmänhet. Mitt resultat kan endast uttala sig
om de intervjuade pedagogernas föreställningar och berättelser.

Etiska överväganden
För att forskning ska kunna bedrivas med hög kvalitet är det viktigt att forskaren har en aktiv
diskussion kring etiska frågor. Ett grundläggande krav att förhålla sig till är
individskyddskravet. Med det menas att individer som ingår i forskning inte får utsättas för
kränkning, förödmjukelse eller psykisk eller fysisk skada. Individen har också rätt att bli
skyddad mot otillbörlig insyn i sitt privatliv (Vetenskapsrådet, 2017). Individskyddskravet
delas ofta in i tre krav (egentligen är det fyra krav, men de två första kan slås ihop till ett,
vilket jag gjort).

Det första kravet handlar om att personerna som är tänkta att ingå i studien ska delges ett
informerat samtycke. Med det menas att de får information om vad forskningen handlar om,
deras uppgift i undersökningen och villkor för medverkan, information om att deltagandet är
frivilligt och när som helst kan avbrytas samt att de behöver ge sitt samtycke till att medverka
i studien.

Det andra kravet, konfidentialitetskravet, innebär att deltagarna ska få information om att alla
uppgifter kommer att avidentifieras så att den enskilda individen ej kan identifieras.

Det sista kravet, nyttjandekravet, talar om att allt material från studien enbart ska används till
forskningen. Det ska hållas utom räckhåll för obehöriga och förstöras efter att arbetet är
färdigställt och godkänt.

I min undersökning har jag tagit dessa etiska aspekter i beaktning genom att ge de tänkta
pedagogerna ett informationsblad med en samtyckesblankett bifogad (se bilaga 1) i samband
med den första mejlkontakten. På informationsbladet framkom syftet med studien, hur den
skulle gå till i stora drag, att deltagandet är frivilligt och när som helst kan tas tillbaka, att alla
uppgifter kommer att avidentifieras, att uppgifterna förvaras utom räckhåll för obehöriga samt
att datamaterialet enbart kommer användas till studien och sedan förstöras. Utifrån
informationen kan de sedan ge sitt samtycke om de önskar att delta (Vetenskapsrådet, 2017).
Samtliga pedagoger gav sitt samtycke först via mejlkontakt, och skrev sedan på
samtyckesblanketten innan intervjun startade.



13

Resultat
I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. Tre pedagoger från olika
förskolor intervjuades, och samtliga är avidentifierade. De kommer att benämnas med de
fiktiva namnen Ida, Asta och Rut. Ida arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år, Asta
på en syskonavdelning med barn i åldrarna 1-6 år och på Ruts avdelning är barnen 2-3 år
gamla.

I vissa citat förekommer det ord skrivna med versaler. Dessa ord uttrycker ett klagande utrop.
Ibland finns även detta med: […]. Det markerar att pedagogerna säger annat emellan som
anses oviktigt att ta med i sammanhanget.

Innan resultatet presenteras följer här studiens syfte och frågeställningar:

Syftet med studien är att öka kunskapen om pedagogers föreställningar angående barns
tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i leken samt pedagogernas syn på sin egen
roll i den fria leken.

Vilka föreställningar har pedagogerna om barnens tillträdesstrategier?

Vilka föreställningar har pedagogerna om barnens exkluderingar av varandra i leken?

Vilken roll anser pedagogerna att de har i barns fria lek?

Föreställningar om barns tillträdesstrategier

Ida, Asta och Rut berättar hur barnen startar upp lekar på avdelningen. Asta menar att åldern
spelar roll för hur barnen startar lekar.

De yngre barnen startar upp genom att ett barn sitter och håller på med nån aktivitet som
verkar rolig, och så kommer nån annan och sätter sig och tittar och gör i princip samma sak.
Och sen efter det så utvecklas det och blir en lek (Asta).

Bland de äldre barnen finns det ibland någon som tar initiativet och frågar: Ska vi leka? Asta
menar också att om ett barn leker med någonting och ser ut att ha roligt, dras fler barn dit och
vill vara med i glädjen och samvaron. Ida menar att det är väldigt olika hur barn startar upp
lekar och tar sig in.

Några barn går in och drar igång. Självklart de som styr, som vet vad de vill göra. Några som
hänger med på allting de andra säger. Sen en del som ställer sig lite utanför och kollar. Ska jag
va med på det här? Vill jag det? Kanske börjar leka vid sidan om, börjar långsamt men säkert
komma in i leken med dem (Ida).

Även Rut nämner att barnen kan använda dessa sätt för att ta sig in i leken.

Man kan göra på många sätt […] det här att fråga om man får vara med, försöka smälta in, en
del väljer att stå vid sidan om och observera till exempel innan de går in i leken (Rut).
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Det förekommer också att barnen kommer till pedagogerna och ber om hjälp när de känner att
de inte får vara med.

Nåt barn kommer ibland och frågar jag får inte vara med, eller jag vill vara med och leka
(Rut).

Ett annat sätt att ta sig in i leken som pedagogerna beskriver är att förstöra och tränga sig in i
leken.

Det barnet ville vara med, så var det, men försökte gå och förstöra istället i leken. Det är ju
också en lekstrategi kan man säga att man går in och förstör allting (Rut).

Sen har vi några barn som har det lite svårare, som inte ser det där att nån annan har dragit
igång en lek, utan vill springa in, skrika, prata högt och ta över leken (Ida).

Detta sätt att ta sig in i en lek kan handla om att barn har svårt med hur man kan få tillträde
genom att till exempel fråga om lov istället för att rusa in i leken. Att förstöra leken kan vara
ett sätt för barnet att få uppmärksamhet från de som leker och visa att den också vill vara med
i leken.

Utifrån pedagogernas berättelser kan deras föreställningar om olika strategier för att starta upp
lekar och få tillträde urskiljas. Dels att barnen använder direkta strategier, som att fråga om
lov att vara med, samt mer indirekta strategier som att leka vid sidan om tills man lyckas ta
sig in i leken. Det finns olika anledningar till att barnen väljer olika strategier. Ida beskriver
att det finns barn som vet vad de vill och känner trygghet i att direkt starta upp lekar eller
fråga om lov att vara med. Sen finns det andra barn som är mer avvaktande och försiktiga och
därmed väljer strategier som att först observera leken och leka bredvid för att på det sättet så
småningom försöka komma in i leken.

Föreställningar om barns exkluderingar
Pedagogerna beskriver att barnen kan komma till dem och protestera om ett barn försöker ta
sig in genom att rusa in i leken och förstöra.

Barn kan ju säga: han bara förstör eller hon förstör bara leken hela tiden (Asta).

Sen har vi några barn som har det lite svårare, som inte ser det där att nån annan har dragit
igång en lek, utan vill springa in, skrika, prata högt och ta över leken. Då kan det hända vissa
konflikter. För att de andra barnen inte går med på det. ÅHH FRÖKEN (Ida).

Att barn förstör en annan lek kan ses som ett uttryck för att de blivit nekade tillträde, alltså
blivit exkluderade, och därmed blivit besvikna och ledsna och därför förstör leken för att
hämnas och visa sin besvikelse, ilska och frustration.

Asta tar upp exempel på hur barn genom att bestämma vissa regler och förutsättningar inte
låter alla vara med, t. ex. genom att säga att det bara kan vara tre i denna lek.

Ibland blir det det här att: det får bara plats tre i den här leken. Och då sitter ett fjärde barn och
är jätteledsen (Asta).
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Asta påstår att barnen inte bara exkluderar varandra utan att även vuxna kan nekas tillträde till
barns lek.

Det gäller ju att få tillåtelse utav barnen att delta i leken också […] Alla vuxna blir inte
insläppta i barnens lek. De kan neka ibland, kan du inte gå härifrån (Asta).

Pedagogernas syn på barns exkluderingar är att de använder olika former av verbal
exkludering. Antingen säger de rakt ut att du får inte vara med, eller verbalt bestämmer vissa
förutsättningar som hindrar barn från att vara med, eller så går de till en pedagog och klagar
på andra barn som de inte vill ha med i leken. Det kan finnas olika anledningar till att barnen
väljer att exkludera. Dels vill de inte att deras lek ska förstöras. När något annat barn kommer
och förstör vill de inte ha med det barnet och försöker exkludera det. De vill också skydda
sina lekar från avbrott och de kamratgrupperingar de etablerat i leken och försöker därför
hindra andra barn från att vara med genom att t.ex. bestämma förutsättningar och regler.

Pedagogers roll i leken
Pedagogerna fick i intervjun frågan hur de resonerar kring vuxnas delaktighet i leken. Ida
tycker det är en svår fråga. Hon och kollegorna har diskuterat den fria leken och kommit fram
till att den kan vara fri även om vuxna är med. Då behöver dock de vuxna kunna följa barnens
regler och åsikter, och det är inte alltid så lätt. Men samtidigt är det intressant eftersom
pedagogen får syn på vad barnen leker. Ida menar dock att hon inte alltid har tid att delta i
barns lek, då annat pockar på uppmärksamheten, men uttrycker en önskan att vara mer
delaktig i barnens lek.

Det blir jätteroligt och intressant, man får syn på barns lek. Men det är inte så många gånger
man har tid för det. Man känner ändå att man vill ha koll på alla och allt annat som sker. Då
får man gå ifrån den där rollen när man skulle varit bebis och legat på golvet och skrika för
barnen tyckte det, och vara en fröken igen (Ida).

Även Asta tar upp att vuxna inte bör komma och styra och ställa i leken. Hon menar att det är
lätt hänt att pedagoger går in i leken och styr. Samtidigt säger hon att barnen kan behöva
utmanas i sin lek.

Och ibland behöver man ju ge dem lite utmaningar, så att de inte kan bestämma hela leken,
det var ett barn som ville styra precis hela tiden. Nu ska du rita en rosa prinsessa. Nej jag
tänker rita en blå prinsessa. Jag vill ha en blå penna. Då blir det ställt. Så de måste få lite
utmaning också (Asta).

Rut berättar att hon finns nära barnen och observerar när de leker. Om hon märker att leken
börjar gå överstyr kan hon kliva in och styra lite. Ibland kan hon delta i barns lek för att hjälpa
barnen att driva leken framåt så att den inte ska behöva avbrytas.

Det kan vara att barnen är på gång att göra, de leker bra men sen kanske leken går lite överstyr
om man säger så. Då kan jag behöva gå in också, men också i leken att barnen ska komma
vidare (Rut).
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Ida tycker det finns flera viktiga orsaker till vara med i leken. För att finnas nära när barnen
återkopplar till något de pratat om eller gjort tidigare. Ibland deltar hon i leken bara för att
skapa kontakt med barnen och visa att hon kan vara på deras nivå.

Och ibland bara, säger jag bara, för att få kontakt med barnen. Att de ska få se att jag kan vara
på deras nivå, jag har möjlighet, och ta det på allvar det de säger. Det är viktigt. Det är då jag
tycker det blir så värdefullt att ha den tiden och va i deras lek. Då ser de att, ja den fröken hon
lyssnar på oss och förstår vad vi menar. Man kommer i en helt annan nivå när man börjar
prata sådär (Ida).

En annan gång kan det vara att för att hon vill se vad barnen lärt sig. Det kan börja som en
observation, men slutar med att hon hamnar i leken. Hon reflekterar över vad hon fått syn på
genom att vara med i leken jämfört om hon bara hade observerat. Även Asta säger att hon
deltar i leken med olika syften. Ibland bara för att ha roligt och använda fantasin.

Asta berättar att de i barngruppen jobbar mycket med normer och värden under uppstarten på
vårterminen. De pratar om leken och hur det känns att få vara del i en lek, men också hur det
känns att inte få vara med i leken. Pedagogerna på förskolan hon arbetar på försöker lära
barnen att inte bara rusa in i en lek utan stanna upp, läsa av leken och fråga om man får vara
med. Asta menar att barn inte automatiskt kan leka bara för att de är barn, utan behöver lära
sig det i samspel med andra. Ibland kan vissa barn ha svårigheter med leken och då är det
pedagogernas roll att visa barnen hur man kan leka och hjälpa dem att få tillträde till leken.
Rut är inne på samma linje. Hon berättar att de pratar med barnen om normer och kamratskap.
Rut menar att som pedagog är det viktigt att finnas tillhands nära barnens lekar för att kunna
gå in och stötta och vara vägledare när barnen behöver det. Rut förklarar också att när något
barn kommer och säger att de inte får vara med och vill vara med, så är det hennes roll att
hjälpa barnet på traven genom att vägleda dem att prova olika lekstrategier.

Sen är ju de här barnen, de är ju i den åldern då de, just den här åldern som jag arbetar med,
det är ju mycket jagcentrerat också. Då är det ju viktigt att man finns där som pedagog och
vägleder barnen i leken, och hjälper dem på traven så att säga, att använda olika lekstrategier
(Rut).

Det kan handla om att gå in i leken och styra lite grann för att leken ska fortsätta och inte
avbrytas bara för att något barn kommer och vill vara med i leken.

Även Ida ger exempel på hur hon och kollegorna arbetar med förhållningssätt i leken genom
att starta dramalekar på samlingen.

Jag har en kollega som jag ibland kan dra igång lite dramalekar på samling, så försöker vi
hitta såna där situationer, som har skett i veckan, under dagen, och spela efter utan att peka ut
något barn. Vi ser bara att jaha det här har hänt, nu spelar vi efter. Då kan jag sitta på golvet
och gallskrika, JAG VILL LEKA MED DET, och det andra barnet, min kollega, kommer in
och MEN JAG VILL LEKA MED DET, och så får barnen hitta en lösning för oss. För då är
de inte de som gjort fel utan får förklara för oss hur man gör på riktigt. Hur man borde göra.
Då känns det inte så utpekande (Ida).

Detta citat visar hur Ida och kollegan vill lära barnen hur de bör agera i olika leksituationer.
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Asta resonerar kring sin roll när ett barn inte får vara med i leken. I sådana situationer menar
Asta att det är hennes roll att prata med barnen och fråga hur det känns för det barnet som är
utanför. Sedan kan pedagogen tillsammans med barnen försöka komma fram till en lösning
som fungerar för alla.

Ibland blir det det här att: det får bara plats tre i den här leken. Och då sitter ett fjärde barn och
är jätteledsen. Då får man ju försöka tänka, det här barnet frågar man hur det känns att inte
vara med, och det säger inte bra och det känns dåligt i magen. Det är inte roligt. Och ni har
roligt här, det vore väl trevligt om alla kunde ha roligt tillsammans. För det är ju inte kul att
den sitter ensam (Asta).

Rut menar att barns protester mot att andra barn försöker ta sig in i leken kan vara för att de
försöker skydda sina lekar. Hon menar att det ofta förekommer regeln eller devisen att alla får
vara med, men själv tycker hon inte att alla barn alltid måste vara få vara med. Om ett barn
kommer till en henne och säger att det inte får vara med går hon och kollar vad de andra
barnen leker och ser om det finns en möjlighet för det barnet som är utanför att få vara med.
Går det inte direkt kan hon starta upp en bredvidlek med barnet, så kanske det så småningom
kan få tillträde till leken. Rut säger att barnens lekar kan förändras så att det plötsligt kan
behövas en till med i leken, och då kan barnet som stått utanför få vara med. Men vid vissa
tillfällen menar Rut att de barn som har en påbörjad lek behöver få leka den själva.

Man försöker väl få med, men som sagt ibland kan det va så också att leken behöver få fortgå
som den är också. Men då får man ta sig an det barnet som inte får vara med och försöka göra
något tillsammans med det barnet då, så att det inte blir utlämnat och utesluten så (Rut).

Utifrån pedagogernas berättelser om deras syn på sig egen roll i leken urskiljer jag tre
övergripande roller som de väljer att ta i leken. Dels deltar de i barns lek bara för att ha roligt
tillsammans med barnen, dels för att kontrollera och styra så att inget barn far illa i leken, och
dels i ett lärandesyfte. Det sistnämnda verkar till största del handla om att pedagogerna vill
lära barnen sociala färdigheter genom att visa och diskutera tillsammans med barnen hur de
bör agera i sociala relationer med andra barn och vuxna samt i olika leksituationer. Det är
dock till stor del de vuxnas synsätt kring detta som råder, även om barnen till viss del är med
och tillsammans producerar kunskap. Två av pedagogerna menar att de behöver lära vissa
barn att leka, främst de som har svårigheter med det sociala samspelet i leksituationer. En
mindre del av lärandesyftet som kommer fram är att gå in i leken för att se om barnen
återkopplar till något de pratat om innan, och spinna vidare på detta. I dessa fall handlar det
om att lära barnen faktakunskap om olika saker.

Att inte gå in i leken
Ida, Asta och Rut menar att det finns tillfällen då det är bra att inte gå in i leken. Att istället
observera på håll vad barnen leker och gör kan ge kunskap som kan hjälpa till att förstå
barnens handlingar. Det blir speciellt effektivt om barnen inte uppmärksammar att den vuxne
observerar. Ida uttryckte det som att hon blir ett spöke för barnen, och Asta menade att barnen
uppfattade henne som osynlig. I dessa situationer kan pedagogerna få syn på andra saker än
om de varit med i leken.

De testar sina kompisar på ett annat sätt. För när man sitter lite längre ifrån och skriver och de
inte märker ens att man observerar, då får man syn på andra saker än när man sitter i leken.
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För den där ”Nu tar jag den där för du har ju haft den nu”, kan komma mycket oftare när inte
fröken är med. De upplever sig inte på samma sätt. Då uppstår det konflikter när de andra
säger ”Nej det är inte din tur nu”. ”Jo”, säger den andra. ”Det är min tur, du har haft den
länge” […] Men det är inte samma konflikter som uppstår när man är med. Det är som att man
är ett levande regelverk. När fröken är med vet de precis vad som gäller. Men annars testar de
sina kompisar […] Så det är sånt man får mera syn på om man inte är med i leken, och de inte
är medvetna om att man tittar heller (Ida).

Asta och Ida framhåller observationen som ett verktyg för att kunna hjälpa och stödja barnen
utifrån vad de får syn på.

Ibland är det ju så att man behöver observera deras olika lärande. Och vem är det som behöver
ha mer stöd in i leken (Asta).

Rut däremot lyfter fram en annan aspekt av att som pedagog inte kliva in i leken. Hon menar
att om barnen leker och det fungerar bra, så finns det inte alltid anledning att kliva in i leken.

Och sen så kan barnen behöva leka på egen hand också, för det är ju viktigt för att de övar
samspel med varandra. Det är ju det som är vitsen också i leken att de lär sig kommunicera
med varandra och föra dialog vartefter de växer och blir äldre (Rut).

Ida reflekterar även kring hur strukturen i barnens lekar förändras om en pedagog är med.

Oftast leder det till något annat när en vuxen är med. Oavsett hur roligt de tycker det är, men
det ger en annan lek i alla fall. Det kan vara att det slutar med bus eller att det förändrar
strukturen så inte alla kan vara den rollen de ville fastän de egentligen brukar vara den när
ingen vuxen är med i leken. Så kan det också bli. Sen den som alltid brukar vara bebis, helt
plötsligt inte får det för att de andra tycker att fröken ska vara bebis. Alltså, det förändras i alla
fall oavsett hur man anstränger sig (Ida).

Pedagogerna beskriver att det finns tillfällen när det är bra att inte aktivt gå in i leken utan
istället observera för att få syn på vad barnen leker när de inte är med och vilka barn som
behöver extra stöttning i leken.

Sammanfattning
Utifrån pedagogernas berättelse kan ett antal tillträdesstrategier urskiljas, producera en
liknande handling, observera och leka vid sidan om, fråga om lov att vara med, fråga en
pedagog om hjälp samt att förstöra leken. Pedagogerna har föreställningen att barnen
använder dessa olika strategier för att starta upp lekar och vinna tillträde till redan pågående
lekar. Barnen använder olika strategier beroende på hur trygga de är i sig själva.

Pedagogernas föreställningar om barns exkludering i leken är att de protesterar mot att någon
försöker ta sig in genom att förstöra och klagar hos en vuxen, sätter upp ramar och
förutsättningar för att hindra andra från att vara med samt verbalt neka tillträde. Att verbalt
neka tillträde tar en pedagog upp som ett sätt att neka vuxna att vara med.
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Pedagogerna beskriver sin egen roll i leken. De menar att det finns olika syften med att delta i
barns lek. De säger också att det i vissa situationer kan vara bra att inte gå in i leken utan
istället stå utanför och observera för att få syn på vad som händer i barnens lekar när ingen
vuxen är med. Rut tycker också att barnen ibland behöver få leka själva. Pedagogerna
beskriver anledningar till varför de väljer att ibland gå in i leken och ibland inte. Tre
övergripande roller i barns lek som kan urskiljas av pedagogernas berättelser är att de deltar
bara för att det är roligt, de kontrollerar och styr leken för att inget barn ska fara illa samt
deltar för att lära barnen något. Det finns dock situationer när pedagogerna inte deltar i leken,
utan istället observerar barnens lekar, bl.a. för att upptäcka vilka barn som behöver extra stöd i
leken.

Sin roll i förhållande till tillträden och exkluderingar ser pedagogerna lite olika på. Rut säger
att om ett barn är utanför försöker hon först hjälpa det in i leken, men går det inte tar hon hand
om barnet så att det inte känner sig utanför så att de andra barnen kan få leka själva. Rut
menar också att hennes roll är att stötta barnen och vägleda dem att prova olika lekstrategier.
Asta berättar att hon pratar med barnen hur det känns att vara utanför och försöker
tillsammans med barnen skapa en lösning när någon inte får vara med. Ida dramatiserar olika
händelser som skett för att barnen ska få försöka finna ett sätt att lösa den spelade situationen.
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Analys
I detta avsnitt kommer resultatet att analyseras och tolkas utifrån de teoretiska
utgångspunkterna. Först analyseras pedagogernas föreställningar om tillträdesstrategier och
exkluderingar. Därefter analyseras resultatet av studien utifrån de två teoretiska begreppen
sekundär anpassning och tolkande reproduktion. Slutligen görs en analys av pedagogernas
delaktighet utanför leken samt den vanligt förekommande regeln alla får vara med. Avsnittet
avslutas med en slutsats av studiens resultat.

Föreställningar om tillträde och exkludering
I pedagogernas beskrivningar om lekkulturen på deras förskola framkommer olika strategier
som barnen använder för att söka tillträde till lek. De tillträdesstrategier som pedagogerna tar
upp är att producera en liknande handling, observera och leka vid sidan om, fråga om lov att
vara med, fråga en pedagog om hjälp samt att förstöra leken. Dessa fem strategier återfinns i
Corsaros teori om barns tillträdesstrategier.

Corsaro nämner att barns lekar är sköra och sårbara och att barn kan utesluta andra barn för att
skydda sina lekar från avbrott. Han påstår att störande entré, vilket är när ett barn rusar in i
leken, sällan ger ett positivt utslag för att få vara med. Både Asta och Ida menar att barnen
som har startat upp en lek protesterar när ett annat barn tränger sig in och förstör. Corsaro
observerade vid ett flertal tillfällen barn som redan i förväg bestämt sig för att inte släppa in
andra genom att bestämma lekens innehåll. Det kan liknas vid Astas beskrivning om tre barn
som hade bestämt att det bara kunde vara tre i leken. Asta påstår även att barnen kan
exkludera de vuxna, vilket inte Corsaro nämner något om.

Sekundära anpassningar
Ida berättar att de arbetar med att alla kan leka tillsammans. Men det finns barn som säger att
de får bestämma för att de var först på plats. Det kan tolkas som att barnen hittar egna
strategier och lösningar på pedagogernas arbete att leka tillsammans. Barnen har anpassat sig
sekundärt till de regler och förhållningssätt som pedagogerna försökt att införa i
verksamheten. Även det exempel som Asta tog upp, hur tre barn hade bestämt att det bara
kunde vara tre i leken, tolkar jag som barnens sätt att komma förbi pedagogernas regel att alla
får vara med.

Tolkande reproduktion
Corsaro har myntat begreppet tolkande reproduktion. Med det menas att barn i sina
kamratkulturer tolkar och omskapar de värderingar och normer som vuxna och andra barn ger
uttryck för så att de blir begripliga för dem. Ida menar att när hon är med i leken vet barnen
precis vad som gäller, men när de leker själva testar de sina kompisar på ett annat sätt.

När de leker med varandra är det verkligen deras gränser, deras uppfattningar om
kompisreglerna vi brukar göra (Ida).
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Jag tolkar det som att barnen i sina lekar tolkar, bearbetar och försöker göra begripliga de
kompisregler pedagogerna utarbetat. Det är deras sätt att hantera och omskapa kompisreglerna
så att de blir hanterbara för dem.

Pedagogers delaktighet utanför leken
Ida och Asta nämner hur de arbetar med normer och värden kring leken genom att diskutera
med barnen och göra dramalekar om situationer som uppstått och där barnen får vara med och
finna en lösning. Jag tolkar det som pedagogernas sätt att vara delaktig i det som sker i
barnens kamratkulturer och hjälpa dem att bearbeta och förstå hur man kan agera i leken när
det gäller tillträden och exkluderingar. I dessa fall går inte pedagogerna aktivt in i en
pågående lek, men är delaktiga i att producera riktlinjer och förhållningssätt i leken
tillsammans med barnen. Således har de fortfarande en roll i förhållande till barnens lek, även
om de inte deltar aktivt som en deltagare i leken.

Alla får vara med
En vanligt förekommande regel som främst verkar skapad av pedagoger är att alla ska få vara
med i alla lekar. Asta beskriver hur hon och kollegorna pratar med barnen om hur det känns
att inte vara med, och försöker hitta en lösning för att ingen ska känna sig utanför. Hon ger ett
exempel:

Då var det den här leken som bara kunde vara tre. Och det barnet som var utanför mådde ju
inte bra, men de andra mådde ju jättebra som fick vara med. Det bara ska vara tre i leken, det
hade barnen bara bestämt, det gick inte att ändra på. Men då kan vi ola lite här då, och så olar
vi ole dole doff. Då kunde ju det fjärde barnet vara med i olningen. Då blev det ju ett barn som
fick lämna leken, för att det bara gick att vara tre, då blev det ju den här ledaren. Och då så går
den ut och man ser att den börjar bli ledsen, man observerar och är med hela tiden. Och frågar
ledaren hur känns det för dig nu då? Det känns inte bra. Nej, det var så det andra barnet också
kände. Skulle vi kunna arrangera om det här så att fyra kan delta i den här leken? Jag kan
hjälpa er så att alla får känna den här glädjen och må bra. Och då frågade jag, är det ett bra
förslag, eller har ni något bättre? Nej, men då tyckte de att det var bra, så tillsammans kunde
man ju prata om det (Asta).

Det kan tolkas som att regeln alla får vara med finns med i pedagogernas förhållningssätt och
att barnen förväntas anpassa sina lekar efter regeln, dock under diskussioner och
förhandlingar. Men frågan är om förhandlingarna ändå är förutbestämda att sluta med att alla
får vara med. Barnen verkar inte få sin röst hörd gällande om de faktiskt vill leka ensamma
eller inte. Samtidigt som barnen förväntas låta alla vara med, så menar Asta att barnen inte
alltid släpper in vuxna i sina lekar.

Det gäller ju att få tillåtelse utav barnen att delta i leken också […] Alla vuxna blir inte
insläppta i barnens lek. De kan neka ibland, kan du inte gå härifrån (Asta).

Det kan tolkas som att barnen vill ha kontroll över sin lek och skydda den från avbrott. Asta
respekterar barnens uttryck att få leka själva utan någon vuxens deltagande. Däremot verkar
hon i större utsträckning förvänta sig att barnen ska låta andra barn vara med. Rut ser på
regeln alla får vara med på ett lite annat sätt.
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Alltså ibland så känner man så här att man säger alla får vara med och leka, samtidigt så kan
det va så, det kanske inte alltid är så att alla kan vara med och leka. Den strategin finns ju
också att barn gör så för att skydda sin lek också (Rut).

Liksom Corsaro nämner att barn exkluderar på grund av att de vill skydda sin lek verkar Rut
tycka att barn ibland måste få leka själva. Hon menar att leken ibland behöver fortgå som den
är utan avbrott och distraktioner. Ida och Asta berättar att barnen kan protestera när ett annat
barn kommer och rusar in i leken och förstör. Det kan tolkas som att de är medvetna om att
barn inte alltid vill ha med andra i leken.

Sen har vi några barn som har det lite svårare, som inte ser det där att nån annan har dragit
igång en lek, utan vill springa in, skrika, prata högt och ta över leken. Då kan det hända vissa
konflikter. För att de andra barnen inte går med på det. ÅHH FRÖKEN. Och då finns ju vi
nära och försöker prata om vad som händer och varför den andra blev ledsen och verkligen gå
tillbaka hela vägen om det är möjligt. För det är inte alla gånger det är möjligt heller. Eller att
barnet inte förstod riktigt. Då försöker man i möjligaste mån förklara (Ida).

Av Idas citat kan vi se att hon pratar med barnen om hur det känns att vara ledsen. Det
framkommer dock inte riktigt om hon försöker få med barnet som förstör i leken, eller om hon
låter barnen som redan har en påbörjad lek få ha sin lek ifred. Det verkar i alla fall vara viktigt
för henne att prata med barnen om känslor i samband med en sådan händelse.
För Asta verkar det vara inställningen att ingen ska behöva känna sig utanför som gör att hon
försöker inkludera alla i leken. Hon nämner att alla borde få känna den glädje som lek och
social samvaro kan ge. Det kan tolkas som att hon värnar om att alla barn ska få känna
delaktighet och glädje. Att hon respekterar barns nekande av tillträde till vuxna skulle kunna
tolkas som att hon anser att vuxna lättare kan hantera att bli exkluderade än barn som blir
exkluderade av andra barn. Om man i denna situation utgår från Corsaros teori om att barns
lekar är sköra och att de försöker skydda dem kan det bli på bekostnad av de barn som redan
har en påbörjad lek att bestämma att alla får vara med. Rut närmar sig istället problemet
genom att först försöka hitta en plats i leken till det barn som är utanför, men går inte det
menar hon att det är hennes uppgift att ta hand om barnet och hitta på något annat så att det
inte känner sig utanför. På så sätt får både de barn som hade en lek leka själva och barnet som
inte fick vara med behöver inte känna sig ensam och utanför.

Slutsats
Utifrån studiens resultat och analys kan slutsats dras att de intervjuade pedagogerna har
liknande föreställningar om barns tillträdesstrategier samt exkluderingar. Deras beskrivning
på vilken roll de anser att de har i leken och hur de hanterar och förstår barnens
kamratkulturer skiljer sig dock åt. Till exempel har pedagogerna olika uppfattningar huruvida
alla får vara med eller inte och hur det kan hanteras och förstås. Jag har dragit en ytterligare
slutsats att hur barnen bemöts i sina lekar och kamratkulturer delvis beror på pedagogernas
föreställningar och uppfattningar om barnens kamratkulturer.
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Diskussion
I detta avsnitt kommer resultatet från studien diskuteras och relateras till tidigare forskning
som presenterats i kapitlet kunskapsöversikt. Därefter följer en diskussion kring metodvalet.
Till sist kommer jag att ge förslag på vidare forskning.

Innan diskussionen påbörjas följer här studiens syfte och frågeställningar samt en kort
slutsats.

Syftet med studien är att öka kunskapen om pedagogers föreställningar angående barns
tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i leken samt pedagogernas syn på sin egen
roll i den fria leken.

Vilka föreställningar har pedagogerna om barnens tillträdesstrategier?

Vilka föreställningar har pedagogerna om barnens exkluderingar av varandra i leken?

Vilken roll anser pedagogerna att de har i barns fria lek?

Utifrån studiens resultat och analys kan slutsats dras att de intervjuade pedagogerna har
liknande föreställningar om barns tillträdesstrategier samt exkluderingar. Deras beskrivning
på vilken roll de anser att de har i leken och hur de hanterar och förstår barnens
kamratkulturer skiljer sig dock åt. Hur barnen bemöts i sina lekar och kamratkulturer beror
delvis på pedagogernas föreställningar och uppfattningar om barnens kamratkulturer.

Tellgren (2004) tar upp att det kan ses som själviskt att barn inte låter alla vara med, men
utifrån barnens perspektiv handlar det om att de vill skydda sina lekar. Pedagogerna i min
studie ser på detta på olika sätt. En pedagog strävar efter att alla ska få vara med, medan en
annan pedagog ibland respekterar barnens vilja att skydda sina lekar. Anledningen till det
skulle kunna vara, som jag tidigare tagit upp i analysen, att den ena pedagogen värnar om att
alla barn ska få uppleva glädje och gemenskap i lek med andra, och vill inte att något barn ska
behöva känna sig utanför medan den andra pedagogen värnar om att de barn som har en
påbörjad lek ska få möjlighet att fortsätta sin lek utan avbrott av andra barn. Med andra ord
verkar det som att pedagogerna har olika syn på barnens lekar och förhållningssätt. Tellgren
(2004) skriver vidare att det sker förhandlingar bland barnen om vilka som ska bilda grupper
och starta lekar tillsammans. Hon nämner att vissa barn kan behöva en startperiod innan de
ger sig in i förhandlingarna. Det kan liknas med Ida, som i min studie berättar att vissa barn
först står utanför och observerar innan de försöker få tillträde till en lek. Författaren tar också
upp att barnen många gånger använde flera olika strategier i en serie för att försöka få
tillträde. I min studie nämnde ingen pedagog att barnen kunde använda flera olika strategier
efter varandra, utan de pratade om olika strategier var för sig.
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Av det pedagogerna berättade om barns exkluderingar finns bara ett sätt med i sin helhet i
Fanger, Frankel och Hazens (2012) studie. Det är att ge förklarliga skäl till varför man inte
vill ha med någon, som till exempel säga att den bara förstör. Ett annat sätt att exkludera som
författarna tar upp är att ge barn obetydliga eller marginella roller som hindrar dem att till
fullo vara delaktig i leken. Det är ingen pedagog i min studie som tar upp detta rakt av, men
Asta berättar om en variant av detta sätt. Hon menar att barnen kan bestämma förutsättningar
som hindrar barn från att vara med, till exempel genom att i förväg bestämma att det bara kan
vara tre barn i en viss lek. Skillnaden verkar vara att i Fanger m.fl. (2012) studie får barnen
skenbart vara med i leken under vissa förutsättningar i lekens innehåll och rollfördelning, men
i praktiken hindras de att vara fullt delaktiga, medan det i min studie framkommer att barnen
blir exkluderade direkt genom både yttre och inre förutsättningar som de andra barnen
bestämt, och därmed inte får en plats i leken. De andra sätt att exkludera som författarna tar
upp, såsom ignorering och självexkludering, återfinns inte i pedagogernas föreställningar om
barns exkluderingar. Författarna skriver att barn tenderar att exkludera utom synhåll för
vuxna. Det kan tänkas att barns verbala uttryck för exkluderingar är mer synbar för vuxna än
icke-verbala exkluderingar, såsom ignorering. Jag menar att för att upptäcka icke-verbala
exkluderingar krävs att man som pedagog är mer observant på barnens lekar, än verbala
exkluderingar, som till exempel när ett barn kommer och klagar hos en vuxen att ett annat
barn förstör. För att se barnens exkluderingar blir det viktigt för pedagoger att vara observanta
på barnens lekar och hur de använder olika sätt för att exkludera.

Tsai (2015) beskriver i sin studie pedagogers olika sätt att delta i leken på. Det finns likheter
med hur pedagogerna i min studie beskriver att de deltar i barns lek. Att gå in i leken spontant,
bara för att ha roligt, och på barnens begäran förekom i båda studierna, liksom att gå in och
avbryta för att påminna om regler, gå in i leken och medla när det uppstått konflikter samt att
på eget initiativ träda in i leken med ett lärandesyfte. Dessa olika sätt att delta i barns lek kan
jämföras med de tre övergripande syften för att delta i barns lek som pedagogerna i min studie
har, nämligen att delta för att ha roligt, övervaka och kontrollera leken samt att gå in i leken
med ett lärandesyfte. Författaren tar även upp att barnen i studien inte i någon större
utsträckning inbjöd pedagoger att vara delaktiga i deras lek. Här finns en motsträvighet i min
studie. En pedagog menar att barnen tycker det är roligt när hon är med i leken medan en
annan säger att det inte är alltid vuxna får lov att vara med för barnen.

Skånfors (2013) tar i sin studie upp att barnens möjligheter att vara delaktiga i sociala
sammanhang beror på vilka sociala resurser de har tillgång till. Pedagogerna i min studie
berättar att det finns vissa barn som rusar in i leken och förstör, vilket är ett sätt för dem att
försöka få tillträde. Det är dock ett sätt som sällan fungerar. Det tolkar jag som att de barnen
inte har samma sociala resurser som barn som använder mer lyckade strategier för att ta sig in
i leken. Pedagogerna menar också att barn inte vill ha med andra barn som förstör, och
använder det som skäl för att exkludera dem. Två av pedagogerna tog även upp sin roll i att
hjälpa och stötta de barn som har svårigheter att ta sig in i leken, vilket jag tolkar som ett sätt
att visa att man förstår att vissa barn har mindre tillgång till sociala resurser än andra.

Denna studie, vars syfte är att undersöka pedagogers föreställningar om barns
tillträdesstrategier till lek, exkluderingar samt sin egen roll i den fria leken, bidrar till att öka
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kunskapen om pedagogernas föreställningar. Studien har visat att pedagogers föreställningar
och förhållningssätt i förhållande till barns lek och kamratkulturer spelar roll för hur barnen
bemöts i sina lekar och kamratkulturer. Utifrån denna slutsats kan ytterligare en slutsats dras,
nämligen att det blir viktigt för pedagoger att reflektera över sitt förhållningssätt i barns lek
och sitt synsätt på barnens kamratkulturer. Genom reflektion, som med fördel kan ske både
individuellt och i grupp, kan de synliggöra sitt synsätt och agerande både för sig själv och
andra. På så sätt kan pedagogerna utvecklas och utmanas i sina föreställningar och tankesätt
om barnens kamratkulturer.

Metoddiskussion
Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som grund. Den
bestod av tre centrala teman med en öppen fråga vardera, samt eventuella följdfrågor. Ingen
av de intervjuade pedagogerna fick i förväg ta del av intervjuguiden. Däremot fick de i
informationsbladet veta syftet med studien, så de visste ungefär vad intervjun skulle handla
om. Syftet med att inte ge dem intervjuguiden i förväg var att de inte skulle tänka ut färdiga
svar på frågorna, utan istället berätta fritt. Det gav också flexibilitet att ställa följdfrågor
utifrån hur intervjun artade sig. Det finns dock en möjlighet att pedagogerna känt sig mer
bekväm med intervjun om de fått veta frågorna innan, men det var ingen som uttryckte
missnöje över det eller en önskan om att få se intervjufrågorna i förväg. Det kan dock vara så
att pedagogerna antog att det som stod i informationsbrevet var förutsättningar som gällde vid
medverkan av intervju, vilket var tanken med informationsbrevet.

Jag upplevde att de öppna frågorna gjorde det svårt för pedagogerna att veta vad de egentligen
skulle svara på och berätta om. En pedagog uttryckte det genom att be mig ställa ledande
frågor. En annan pedagog ville ha bekräftelse på om hon svarat på min fråga. Hade jag istället
haft mer direkta frågor om det jag undersökte är det möjligt att det hade underlättat för
pedagogerna under intervjuerna. Dock finns det en risk att frågorna hade blivit styrande och
lett pedagogerna att svara på ett visst sätt. Det finns en viss sannolikhet att de intervjuade
personerna tenderar att svara såsom de tror att de förväntas att svara. Genom att ha öppna
frågor fick pedagogerna istället möjligheten att berätta mer fritt och jag fick information som
kanske inte kommit fram vid mer direkta frågor. Sannolikheten att pedagogerna riktar sina
svar efter vad de tror att de förväntas svara finns fortfarande kvar, men jag tror att den blir
mindre genom att ställa öppna frågor. Pedagogerna fick ingen information innan intervjuerna
om hur frågorna var strukturerade. Efter intervjuerna var genomförda insåg jag att jag kunde
gett pedagogerna information om att jag var ute efter att höra deras berättelser och inte att få
specifika rätta svar på frågorna. Det tror jag hade underlättat deras osäkerhet att inte veta om
de svarat på min fråga. Efter första intervjun när jag kände svårigheterna med intervjuguiden
valde jag ändå att inte ändra de centrala frågorna. Jag ville genomföra alla tre intervjuer på
ungefär liknande sätt med samma intervjuguide för att hålla en så hög reliabilitet som möjligt.
Dock ändrade jag lite i intervjuguiden, genom att förtydliga en följdfråga som jag efter första
intervjun upptäckte inte tolkades såsom jag tänkt. Denna lilla justering upplevde jag inte
påverkade reliabiliteten nämnvärt. Det är ändå omöjligt att varje intervju blir på exakt samma
sätt eftersom det är olika individer som intervjuas och alla agerar på sitt sätt.
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Det hade varit bra att genomföra en provintervju innan jag genomförde de tre intervjuerna till
studien för att få en uppfattning hur en intervju kan gå till och utvärdera hur väl
intervjuguiden fungerar. Det var min plan att genomföra en provintervju, men den person jag
hade i åtanke och frågade ville inte ställa upp och det var för kort om tid att försöka hitta
någon annan. Det finns dock ingen garanti för att en eventuell provintervju ger svar på vad
som eventuellt behöver ändras eftersom varje informant är unik och agerar på sitt sätt under
en intervju.

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att det är omöjligt att komma ihåg allt som
sagts under en intervju, och därför blir någon form av dokumentation nödvändig. Jag valde att
spela in intervjuerna. Genom att spela in kunde jag transkribera hela intervjun till text som
sedan användes för bearbetning till resultat och analys. Det fanns även möjlighet att gå
tillbaka och lyssna igen för att säkerställa att inget missats. Inspelningar ger tillgång till hela
intervjun, till skillnad från om jag fört anteckningar. Det är väldigt liten sannolikhet att hinna
anteckna allt som sägs under en intervju, vilket gör att en hel del som sägs troligtvis skulle
falla bort och inte komma med i databearbetningen. Skulle enbart anteckningar förts hade det
varit viktigt att direkt transkribera efter intervjuerna för att få med så mycket som möjligt
medan intervjuerna fortfarande finns färskt i minnet. Genom att spela in intervjuerna blev det
inte lika brådskande att transkribera dem, eftersom allt fanns inspelat. Därför bedömer jag att
ljudinspelning av intervjuerna var ett passande dokumentationsverktyg i min datainsamling.

Förslag på vidare forskning
Denna studie har studerat pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier och
exkluderingar i leken, samt deras syn på sin egen roll i den fria leken. Ett förslag på vidare
forskning är att utöka denna studies syfte med att även observera hur pedagogerna agerar och
förhåller sig till barnens lekar, och jämföra deras egna tankar med hur de faktiskt agerar. Det
skulle även vara intressant att göra en studie som tar barnen i utgångspunkt och intervjua barn
hur de ser på tillträden och exkluderingar i leken samt observera barnens lekar och jämföra
deras egna berättelser med hur de agerar i verkligheten.
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Bilagor

Bilaga 1

Hej!
Jag heter Anemone Torstensson och jag studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet.
Jag håller nu på att genomföra mitt examensarbete. Syftet med studien är att öka kunskapen
om pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i
leken samt deras egen roll i leken i förhållande till dessa. För att undersöka detta kommer jag
genomföra intervjuer med förskollärare.
Intervjun kommer att ljudupptas. Datamaterialet kommer förvaras utom räckhåll för
obehöriga, och enbart användas till examensarbetet. Det kommer sedan att förstöras.
Personuppgifter avidentifieras så att ingen utomstående ska kunna identifiera de medverkande
eller på vilken förskola intervjuerna skett. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst
tas tillbaka utan att ni behöver ange skäl. Önskar ni delta var vänlig skriv under den
bifogade samtyckesblanketten så snart som möjligt. Intervjun sker v. 48-49, och tid bokas
tillsammans med er. Den beräknas hålla på max 30 minuter.
Har ni några frågor är det bara att höra av er!
Vänliga hälsningar
Anemone Torstensson
xxxx.xxxx@hotmail.com
Tel: 07xxxxxxxx
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Jag har tagit del av informationen om studien som ska genomföras av Anemone Torstensson
och jag ger mitt samtycke till att delta.

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum



Bilaga 2

Öppningsfråga:

Hur länge har du arbetat som förskollärare?

Teman:

Föreställningar om barns exkludering- och tillträdesstrategier i leken.

Uppfattningar om sin egen roll i barnens lek utifrån de ovanstående fenomenen.

Frågor:

Hur startar barnen upp lekar här på förskolan/avdelningen?

- Hur organiserar de sig?

- Grupperingar?

- Hur förhåller de sig till förskolans miljö?

Händer det att barn inte får vara med i leken?

- Hur går det till i så fall?

- Hur tänker du dig att pedagoger kan agera i en sådan situation?

Hur resonerar du kring vuxnas delaktighet i barns lek?

- I vilka situationer tänker du?

- Vilken roll anser du att du har/behöver ha i barns lek?

- I vilket syfte deltar du i barns lek?

- På vilket sätt anser du att det är viktigt att delta/låta barnen leka själva?


