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Abstract 
 

My aim with this study is to provide knowledge of how the social skills of the youngest 

children are visualized in interaction situations at the preschool. I have focused on how 

children include and exclude each other in play and interaction, as well as what access 

strategies the children use to gain access to an ongoing game. As a theoretical point of 

departure, I have used William Corsaros view and studies of children's socialization. The 

study was conducted with qualitative observations and I observed ten children aged 1-4 years.  

The findings shows that the youngest children in preschool have knowledge and experience 

about how interaction and play are established. The children know, at the age of one, that 

there is a need of common focus, reciprocity and a knowledge of negotiation in order for an 

interaction to succeed. The findings also shows that this reciprocity is usually built up by 

signals like eye contact and smiles. The study also shows that it is important for the children 

to maintain a good community and to act in a socially accepted manner, whether it involves 

an inclusion, exclusion or a way to get involved in an ongoing game. 
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Sammanfattning 
Mitt syfte med denna studie är att bidra med kunskap om hur de yngsta barnens sociala 

kompetens synliggörs i samspelssituationer på förskolan. Jag har riktat särskilt fokus på hur 

barnen gör för att inkludera och exkludera varandra i lek och samspel, samt vilka 

tillträdesstrategier barnen använder för att få tillträde till en pågående lek. Som teoretisk 

utgångspunkt har jag utgått från William Corsasos syn på barns socialisation. Studien 

genomfördes med kvalitativa observationer där jag förde anteckningar i form av löpande 

protokoll och jag observerade tio barn i ålder 1-4 år.  

I mitt resultat framkommer det att de yngsta barnen på förskolan har kunskaper och 

erfarenheter om hur samspel och lek etableras. Barnen vet om, redan vid ettårsåldern, att det 

krävs ett gemensamt fokus, en ömsesidighet och en kunskap om förhandling för att ett 

samspel ska lyckas. Resultatet visar också att denna ömsesidighet oftast byggs upp av signaler 

som blickar och leenden. Studien visar också på att det är viktigt för barnen att upprätthålla en 

god gemenskap och att agera på ett socialt accepterat sätt, oavsett om det avser vara en 

inkludering, exkludering eller ett sätt för att få vara delaktig i en pågående lek.  

 

 

Nyckelord
Förskola, samspel, interaktion, lek, toddlare, inkludering, exkludering, tillträdesstrategier. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

Innehållsförteckning 

 
Inledning .......................................................................................................................... 1 

Syfte ........................................................................................................................................ 3 
Frågeställningar ............................................................................................................................................. 3 

Forsknings- och litteraturgenomgång ................................................................................ 4 
Toddlare som sociala aktörer ......................................................................................................................... 4 
Barnens kommunikation och meningsskapande – att hitta ett gemensamt fokus i den sociala samvaron .. 4 
Den sociala samvaron och dess olika former ................................................................................................. 5 
Barnens kamratkulturer som upprätthålls i den sociala samvaron på förskolan ........................................... 6 
Strategier som en del av barnens och kamratkulturens interaktiva erfarenhet ............................................ 6 
Samverkansprocesser och att få tillträde till en pågående lek - en viktig del av barns sociala samvaro ....... 7 
Vikten av att få beskydda det interaktiva utrymmet i leken .......................................................................... 7 
Framgångsrika tillträdesstrategier som tillämpas av barn i deras sociala samvaro ....................................... 8 
Sekundära anpassningar som en metod för att kringgå förskolans sociala regler ......................................... 9 
Sammanfattning av tidigare forskning ......................................................................................................... 10 

Teoretiska utgångspunkter .............................................................................................. 11 
Centrala begrepp ......................................................................................................................................... 11 

Metodologisk ansats och val av metod ............................................................................ 13 
Observation som metod .............................................................................................................................. 13 
Förskolan och deltagare i studien ................................................................................................................ 13 
Etiska ställningstaganden ............................................................................................................................. 14 
Genomförandet av studien .......................................................................................................................... 15 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ................................................................................................. 16 
Bearbetning av data ..................................................................................................................................... 17 

Resultat och analys ......................................................................................................... 18 
Hur gör barnen för att inkludera och exkludera varandra i lek och samspel? ............................................. 18 
Vilka strategier används av barnen för att få tillträde till en pågående lek? ............................................... 22 
Sammanfattning av resultat ......................................................................................................................... 24 

Diskussion ....................................................................................................................... 25 
Metod-diskussion ........................................................................................................................................ 25 
Resultat-diskussion ...................................................................................................................................... 26 
Inkludering och exkludering i barnens samspel........................................................................................... 26 
Att söka och få tillträde till en pågående lek ............................................................................................... 28 
Sammanfattning och slutsatser av resultat-diskussion ................................................................................ 29 
Förslag på vidare forskning .......................................................................................................................... 29 

Referenser ...................................................................................................................... 30 

Bilagor ............................................................................................................................ 32 
Bilaga 1 – Missivbrev till vårdnadshavare .................................................................................................... 32 
Bilaga 2 – Missivbrev till förskolechefen ...................................................................................................... 33 
Bilaga 3 – Missivbrev till pedagogerna ........................................................................................................ 34 

  
 
 

 



 

1 

 

Inledning 

Ett barn växer in i världen genom att erövra den. Med sin kropp och alla sina sinnen griper 

barnet in i och utforskar sin omvärld. Så snart barnet är fött börjar det sin oupphörliga 

kommunikation med omvärlden. Men ett barn kan inte ensamt erövra omvärlden. Först i 

samspelet, i samexistensen, med andra uppstår en gemensam mening, som uttrycks i 

gemensamma tecken eller uttryck (SOU 1997:157, s.44). 

Läroplanen betonar förskolan som en plats där barn ska lära sig, ha roligt, känna trygghet och 

få skapa gemenskap med andra barn. Verksamheten ska ha en trygg miljö som samtidigt 

lockar till lek och aktivitet. Förskolan ska vara en plats där barnen kan utveckla deras sociala 

såväl som kommunikativa kompetens. Skolverket lyfter just leken som betydelsefull för barns 

utveckling. Ett medvetet bruk av leken ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande. 

Det som även lyfts är att barnen utvecklar sin förmåga att samarbeta i leken, något som blir 

centralt för min studie (Skolverket, 2016). 

Skånfors (2009) lyfter förskolan som en plats där barnen har rätt till att ingå i ett socialt 

nätverk. Hon myntar begreppet ”gemenskapspaket” och menar att barnen ges detta när de 

börjar i förskolan. I verksamheten möts barn som ska umgås med varandra, i stora öppna 

lokaler där de kan röra sig fritt och möjligheterna för gemensam fri lek uppstår. Forskaren 

lyfter i relation till detta de sociala normer som finns på förskolan, att ”alla barn får vara med” 

och menar att detta sociala ideal blir synligt för barnen när de får detta ”gemenskapspaket” 

och därmed kan förhålla sig till det. Den dominerande diskursen om att alla barn får vara med 

och att alla har rätt till att inkluderas i det sociala nätverket är förstås viktigt. Skånfors (2009) 

lyfter dock att i barnens kamratkulturer driver barnen sina egna gemenskapsprojekt. Där visar 

dem på att de har egna föreställningar och tankar om vad gemenskap är, vilka som får ingå i 

den samt på vilka grunder. Enligt Skånfors (2009) fältstudier är inte gemenskap självklart för 

alla barn. Barnen skapar sina egna förståelser kring vad gemenskap är och de villkor som 

gäller för tillträde, inneslutning och uteslutning till det sociala livet på förskolan. Forskaren 

menar att de intentioner om gemenskap som läroplanen betonar inte bara tas emot och 

verkställs i barnens kamratkulturer. Barnen förhåller sig till det men skapar sedan sina egna 

sociala normsystem (Skånfors, 2009).  

Även Ytterhus (2003) beskriver social samvaro som något av det viktigaste i livet. Vi är 

beroende av social kontakt med andra människor för att överleva. Samtidigt lyfter hon den 

sociala samvaron som det svåraste en människa kan ge sig in i eftersom det krävs kunskap, 

vilja och en förmåga att upptäcka och sedan använda dessa upptäckter för att bemästra 

vardagen. Genom möten med andra människor upptäcker vi både oss själva och andra. Hon 

lyfter att alla barn har rätt att göra det utifrån sina egna förutsättningar och att barnen genom 

detta får uppleva sig själva som värdefulla och accepterade i förskolan (Ytterhus, 2003).  

I relation till att människor möts och att vi upptäcker oss själva i dessa möten vill jag även 

lyfta Engdahls (2007) studie kring detta. Hon menar att socialisation, lärande och uppfostran 

sker i processer mellan jaget och de andra människorna i ens omgivning. Hon skriver att när 

vår utgångspunkt är ett agerande och samvarokompetent barn läggs fokus på ett relationellt 

perspektiv. Vi lär av varandra och det blir viktigt att se barnen som just sociala kompetenta 

aktörer (Engdahl, 2007).  
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Löfdahl (2014a) skriver även om barns agens, något som är centralt i den nya synen på 

barndom. Med agens menas att barnen har ett socialt ansvar och är medskapare i sin 

utveckling. Forskaren betonar att begreppet agens innebär att barn har möjlighet att påverka 

och förändra sin situation. Hon lyfter också att barnen inte är ensamma agenter, utan att de 

konstruerar och använder sin agens tillsammans i sina kamratkulturer. Detta är ett begrepp 

som kommer att användas i denna studie och därför vill jag redan här lyfta det. Löfdahl 

(2014a) skriver att kamratkulturer används för att beskriva barnens perspektiv och deras 

tolkningar av den kultur som de vistas i dagligen. I den handskas barnen med frågor och 

funderingar som är viktiga för deras liv och utveckling. Kamrater i denna bemärkelse är barn 

som möts i sociala arenor som exempelvis förskolan och som vistas där under en längre 

period. Interaktionerna mellan barnen är det centrala i kamratkulturer och det man bör lägga 

fokus på för att kunna förstå dem. Löfdahl (2014a) lyfter att man kan se det som att 

kamratkulturer är uppbyggda av barnens handlingar och interaktioner och att språket blir ett 

viktigt redskap i relation till detta.  

Enligt förskolans styrdokument är vårt uppdrag som pedagoger att stimulera barnens samspel 

och utmana dem i deras kommunikation med varandra. Vi ska även stötta dem i att reda ut 

konflikter och missförstånd samt att vi ska respektera varandra och komma fram till 

kompromisser (Skolverket, 2016).  

Jag tänker att det som krävs för att uppnå vårt uppdrag utifrån läroplanen (Skolverket, 2016) 

och det Löfdahl (2014a) beskrivit är att befinna oss nära barnen. På så sätt kan vi bättre se och 

tolka barnens intentioner. När vi befinner oss i barnens nivå tänker jag att det skapas en större 

möjlighet att kunna främja barnens gemenskap och kommunikation med varandra. Det blir 

också viktigt att ge barnen andra verktyg när språket inte räcker till för att förmedla sina 

intentioner och viljor. Vi behöver uppmärksamma den mångsidiga kommunikationen som 

finns på förskolan. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur de yngsta barnens 

sociala kompetens synliggörs i samspelssituationer på förskolan. Jag tänker att studien blir 

relevant och användbar för min yrkesroll eftersom den ger mig flera perspektiv på hur barn 

agerar i samspelssituationer och varför de gör på ett visst sätt. Jag hoppas också den ska 

synliggöra att barn även i de yngsta åldrarna värnar om sina samspel och vill ingå i den 

gemenskap som finns på förskolan.  
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Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur de yngsta barnens sociala kompetens 

synliggörs i samspelssituationer på förskolan.  

Frågeställningar 
För att besvara syftet har följande frågeställningar valts 

 Hur gör barnen för att inkludera och exkludera varandra i lek och samspel?  

 Vilka strategier används av barnen för att få tillträde till en pågående lek?  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
Kapitlet har delats in i flera delar med relevanta rubriker för min studie. Under dessa beskrivs 

tidigare forskning och annan litteratur som relaterar till mitt syfte och frågeställningar om 

barnens samspelskompetens i leken.  

Toddlare som sociala aktörer 
Engdahl (2011) har genomfört en studie med fokus på de allra yngsta barnen i förskolan och 

hur de bygger vänskap. Hennes resultat visar att de små barnen kan betraktas som sociala 

aktörer med social kompetens. De visade i sin lek att de har förmåga till intoning, att ta andra 

barns perspektiv och kunskaper om turtagning och förhandlingar. Engdahls (2011) resultat 

visar också på att de små barnen bygger vänskap genom icke verbala handlingar. Detta visade 

sig i form av ömsesidighet, gemensamt riktad uppmärksamhet, leenden och koordinerade 

rörelser. I Engdahls (2011) studie används begreppet toddlare som relateras till barnets ålder. 

Man kopplar det också till en viss stil som barnen har, med specifika kroppsrörelser och ett 

speciellt sätt att gå på. Barnen springer, hoppar, studsar, trampar, ropar, faller och skrattar. 

Hon lyfter även att de yngsta barnens sätt att vara utmärks genom ömsesidighet, frihet, 

spontanitet och glädje. Hon betonar att detta ofta förefaller vara en tyst förståelse barnen 

emellan. Engdahl (2011) lyfter även hur de yngsta barnen lär känna sin sociala omvärld 

genom sin kropp. De använder sin omgivning som en förlängning av sina egna kroppar för att 

kunna ta in den.  

Även Edlund (2016) skriver om toddlare och hur de skapar mening. Hon tar upp Løkkens 

(2004) begrepp toddlarkultur, en kultur som barnen själva byggt upp där de kommunicerar 

och delar levda erfarenheter med varandra. Kulturen byggs upp i den dagliga sociala 

verksamheten och skapas under en lång tid. Hon beskriver också att barnen använder kroppen 

för att kunna göra sig förstådda och ta kontakt med andra. De använder även kroppen för att 

undersöka och reflektera kring sin omgivning. Genom detta får barnet en förståelse för sin 

omvärld och lär sig hur den ska hanteras samt hur relationer kan upprättas. Hildéns (2014) 

studie visar liknande resultat om de yngsta barnens kommunikation och även hon hänvisar till 

toddlarkulturen när hon beskriver de yngsta barnen. Barnen använder sin kropp för att genom 

just kroppen, rörelser och icke verbala gester kunna kommunicera med andra barn och vuxna. 

Hildén (2014) beskriver att toddlarkulturen bygger på gemensamma kroppsliga aktiviteter 

som glädjefyllda lekar, stora gester och upprepningar och att dessa kroppsliga aktiviteter har 

en stor och tydlig mening för barnen.  

Barnens kommunikation och meningsskapande – att hitta ett 

gemensamt fokus i den sociala samvaron 
Något som blir betydande för min studie är vikten av att barnen hittar ett gemensamt fokus när 

de ska interagera med varandra i den sociala samvaron på förskolan. Hildén (2014) har 

genomfört en studie om de yngsta barnens kommunikation och deras meningsskapande i 

förskolan. Studien utgår ifrån hennes nyfikenhet kring barnens sätt att kunna berätta något 

utan att använda ord och hur de kommunicerar och förstår varandra. Hildén (2014) betonar att 

vi delar en värld tillsammans med andra genom kommunikationen och att detta även gäller de 

yngsta barnen i förskolan. Hildéns (2014) studie visar att barnen använder flera olika 

tillvägagångssätt när de ska kommunicera med varandra. De använder icke verbala gester 

tillsammans med några enskilda verbala uttryck. De använder sig av ögonkontakt, olika 

rörelser eller rösten och skapar olika former av ljud. Leenden och skratt är signaler som bidrar 
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till en känsla av gemenskap och Hildén (2014) lyfter denna aspekt som meningsfull för 

barnen och som ett av många skäl till varför barnen kommunicerar med varandra.  

 

Hildéns (2014) resultat visar fem centrala teman som hon identifierat som de vanligaste sätten 

för de yngsta barnen att kommunicera. Ett av dessa teman som blir betydande för min studie 

är skapande av gemensam handling. Hon skriver att skapandet av gemensamma handlingar 

oftast sker genom upprepningar av barnen, de härmar varandras gester. Hon betonar att det 

sker kombinationer av gester och att barnens kroppar påverkas av varandra, tiden och rummet. 

Hildén (2014) skriver även att hennes empiri visar att barnen koordinerar sina gester genom 

att skapa dialoger med varandra och även genom att gesterna hakar i varandra tidsmässigt. 

Hon kommer fram till att kommunikationen som barnen skapar görs utifrån en gemensam 

handling som utgörs av ett gemensamt manifesterande av livsvärlden. Hildén (2014) skriver 

även att barnens upprepande visar att de strävar efter att förstå varandra. Hon betonar 

avslutningsvis att det finns en glädje mellan barnen i detta gemensamma möte och att det blir 

en välkänd lek för barnen att upprepa varandra.  

Den sociala samvaron och dess olika former  
För att kunna förstå den sociala samvaron som barnen har på förskolan vill jag beskriva 

kontexten som förskolan utgör. Detta eftersom den påverkar barnens sätt att interagera med 

varandra. Corsaro (refererad till i Tellgren, 2004) har gjort liknelsen att förskolan är som ett 

cocktailparty där barnen cirkulerar i olika grupper i olika sammanhang. En annan liknelse 

som forskaren Strandell (refererad till i Tellgren, 2004) lyfter är att man kan se det sociala 

livet i förskolan som en marknad, där barnen går från bord till bord, stannar en stund och går 

sedan vidare. Strandell (refererad till i Tellgren, 2004) beskriver att gemensamt för dessa 

metaforer är att barnen befinner sig i en livlig miljö och träffar många människor men att det 

oftast är en positiv aspekt. Ivarsson (refererad till i Tellgren, 2004) lyfter dock att inget av de 

ovanstående metaforerna visar på den stabilitet som finns i de sociala relationerna på 

förskolan. Barnen lever ett socialt liv där barn börjar och slutar på avdelningen men trots detta 

finns ändå en stabilitet i deras relationer då barnen träffar varandra dagligen under långa 

perioder, innan de lämnar avdelningen. 

Ytterhus (2003) har gjort en studie som relaterar till barns samspel. Det som skiljer hennes 

studie från de ovanstående är att hon observerat och intervjuat äldre barn i ålder 3-6 år. 

Studien har ändå relevans för mitt eget examensarbete eftersom den handlar om barns sociala 

samvaro i förskolan samt om möten i den mångfald som finns där. Ytterhus (2003) betonar att 

barnen behöver ha något gemensamt och dela något, för att den sociala samvaron ska främjas. 

Ytterhus (2003) beskriver även att det finns olika former av samvaro, frivillig och påtvingad. 

Den frivilliga samvaron kan vara spontan, där barnen slumpmässigt möts och börjar samspela, 

som på en lekplats. Samvaron kan även vara planerad, där organiserade möten sker, som 

under en fritidsaktivitet. Att mötas i förskolan menar Ytterhus (2003) är en påtvingad spontan 

samvaro och strukturerade aktiviteter som exempelvis en samlingsstund ses som påtvingad 

och planerad. Det Ytterhus (2003) menar med detta är att den fysiska sociala samvaron i 

förskolan har bestämts av andra än barnen. De väljer inte själva att delta i förskolans 

verksamhet och de styr heller inte över vilka andra barn som deltar i verksamheten. Barnen 

möts för att deras föräldrar har bestämt att barnen ska gå på förskolan. Ytterhus (2003) 

betonar dock att den påtvingade sociala samvaron kan bidra till att bilda lika nära och givande 

relationer som den frivilliga.  
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Barnens kamratkulturer som upprätthålls i den sociala samvaron 

på förskolan 
I relation till det Ytterhus (2003) skriver om nära och givande relationer vill jag lyfta barnens 

kamratkulturer som en stor del av den sociala samvaron. Corsaro (2012) menar att barn skapar 

sina egna unika kamratkulturer. Han lyfter även att barn alltid deltar i två kulturer som är tätt 

sammanvävda, deras egen kamratkultur och de vuxnas. Löfdahl (2014a) har gjort en tolkning 

av Corsaros begrepp kamratkulturer och beskriver detta på ett tydligt sätt. Hon menar att de 

processer där normer, attityder och värden uttrycks i lekar och samspel är liknande inom en 

grupp barn på en förskola, men att dessa processer varierar över tid och mellan avdelningar. 

När barn befinner sig i förskolan under längre perioder utvecklar de, i interaktion, egna 

kamratkulturer. Hon lyfter att begreppet beskriver barns perspektiv och tolkningar av den 

kultur de dagligen vistas i. I kamratkulturen handskas barnen med frågor som är viktiga för 

deras liv. Löfdahl (2014a) menar att begreppet blir teoretiskt i den meningen att det hjälper 

mig som observatör att förstå vad som händer i barnens relationer och gemenskap när de möts 

och samspelar tillsammans i förskolans verksamhet. Corsaro (2012) myntade även begreppet 

tolkande reproduktion som innebär att barn skapar och deltar i sina kamratkulturer, där de tar 

in vuxenvärldens kunskap och information och förändrar den till sitt eget. Corsaro (2012) 

menar att tolkande reproduktion betonar att barn och deras barndom påverkas av samhället 

och den kultur de är en del av. Han betonar dock också att barnen reproducerar denna kunskap 

så att den blir betydelsefull för dem. 

Strategier som en del av barnens och kamratkulturens interaktiva 

erfarenhet 
Tellgren (2004) skriver i sin avhandling att barn har många interaktiva erfarenheter från 

tidigare kontexter och partners. I dessa interaktiva miljöer som exempelvis förskolan måste 

barnen själva finna strategier för att få tillträde till lek och samspel. Tellgrens (2004) resultat i 

relation till anslutningsstrategier visar att barnen försöker hitta strategier som fungerar för 

stunden när de vill ta sig in i en pågående lek. Det finns inte givna strategier som fungerar för 

specifika stunder utan barnen måste ibland skapa nya sådana. Tellgrens (2004) studie visar, i 

likhet med Corsaros studier (2005) att barnen använder sig av en serie strategier och inte bara 

en i taget och att vi måste förstå kamratgruppsinteraktion som en process. Corsaro (2005) 

menar att barnen ibland måste använda fler strategier än en för att till slut nå en positiv 

respons. Corsaro (2005) och Tellgrens (2004) studier lyfter även att barnen i sina 

kamratinteraktioner skyddar och försvarar den sköra interaktion som uppstår mellan dem. 

Forskarna menar att när barnen nekar ett annat barn tillträde är det ett försök att behålla 

kontrollen och försvara sitt interaktionsutrymme. Dessa kunskaper blev viktigt för mig att 

bära med mig när jag observerade barnens samspelskompetens eftersom det visar att barnen 

inte bara exkluderade varandra av själviska orsaker, utan för att de försökte skydda sin lek.   

Uteslutningsstrategier 

Tellgrens (2004) resultat visar även att barnen exkluderar varandra genom olika strategier. 

Hon skriver att de flesta exkluderingsstrategier förekommer mer dolt i lektemat än vad 

tillträdesstrategier gör. Det är svårare att identifiera dessa eftersom exkluderingsstrategier 

sällan används om och om igen utan snarare nyproduceras för att passa in i den kontext som 

skapas. Några väl synliga strategier som Tellgren (2004) däremot lyfter är att barnen verbalt 

utesluter varandra genom att exempelvis säga ”nä nu leker vi” eller ”vi ska vara själva”. 

Tellgrens (2004) resultat visar också på att barnen fysiskt jagar bort varandra från sina 
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interaktionsutrymmen, att de springer undan och ignorerar kompisen, samt att barnen hänvisar 

till ålder och storlek när de exkluderar varandra.  

Samverkansprocesser och att få tillträde till en pågående lek - en 

viktig del av barns sociala samvaro 
Ytterhus (2003) beskriver olika steg i samverkansprocesser och barnens egen vilja att 

samverka med varandra. Hon lyfter att det första steget är att signalera viljan till att etablera 

ett samspel på ett socialt accepterat sätt. Dessa tankar kan även kopplas till det Löfdahl 

(2014a) skriver om kamratkulturer. Att vara en del av en kamratkultur innebär att barnen har 

kunskaper om den egna och sina kamraters sociala statusposition, vilka som kan vara med och 

leka och hur man ska uppföra sig mot varandra i leken. När barnen deltagit i samma 

kamratkultur under en lång tid utvecklas något som Löfdahl (2014a) kallar för ”gemensamma 

sociala kunskapssystem”. Ytterhus (2003) menar att barnen lär sig detta av varandra, vad som 

är okej och inte i den sociala samvaron. Nästa steg Ytterhus (2003) beskriver i processen är att 

få respons på sin invit. Här lyfter hon blickkontakt som en central del. När barnen vill ge sig 

in i en pågående lek menar Ytterhus (2003) att det krävs en förmåga att se vad som pågår i 

leken. Hon kunde i sin studie identifiera två centrala strategier, varav den ena var att ställa sig 

vid sidan om, le och hoppas på en invit. Den andra strategin var att skaffa sig kunskap och en 

överblick kring den pågående leken. Nästa steg blev sedan att komma med ett eget initiativ 

eller ”tillskott” som passar in och därmed bli inkluderad i leken. När barnen sedan har 

etablerat denna kontakt börjar förhandlingen om vad deras samverkan ska innehålla. Ytterhus 

(2003) lyfter att dessa förhandlingar förutsätter att barnen har en social skicklighet. 

Förhandlingarna kan medverka till att barnen etablerar en ny lek eller att inkludera ett barn i 

en pågående lek. När barnen ska etablera en ny lek är målet med förhandlingarna att komma 

igång med leken. Något Ytterhus (2003) lyfter i relation till detta är att det är samvaron som 

uttrycks som det viktiga för barnen och inte lekens innehåll.  

Jag vill även lyfta Corsaros (2005) studier som beskriver hur barn gör för att bli inkluderade i 

pågående lekar. Han menar att barn inte använder så direkta metoder när de ska söka tillträde 

till en lek utan använder sig istället mer av icke verbala strategier för att få tillträde. Corsaro 

(2005) lyfter många olika strategier och tillvägagångssätt men de mest framgångsrika var att 

inträda i en lek icke-verbalt, genom att exempelvis producera en egen variant av vad någon i 

den pågående leken redan gjort, som även Ytterhus (2003) senare uppmärksammat i sin 

studie. Detta är mest gynnsamt eftersom det är ett neutralt tillvägagångssätt. Corsaro (2005) 

skriver också om strategier som inte är framgångsrika, som att ta ett annat barns leksak eller 

hänvisa till en pedagog. Han menar att barnen vill ha kontroll över sin lek men att de enkelt 

kan förlora den när en vuxen blandas in.  

Vikten av att få beskydda det interaktiva utrymmet i leken 
Corsaro (2005) menar att barn som går på förskolan är måna om att beskydda det interaktiva 

rummet när de leker, vilket kan kopplas till hans tankar som beskrivs ovan om att barnen vill 

ha kontroll. De skyddar leken från intrång eller andra störmoment från både andra barn men 

även vuxna. Forskaren lyfter 6 förklaringar till vad barnen skyddar i det interaktiva rummet 

vilket är:  

 Leken i sig eftersom den kan vara lättstörd. 

 Det fysiska utrymmet där barnen vistas.  

 Artefakterna (leksaker och annat material).  
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 Interaktionen och den grupp barn som redan leker (den pågående interaktionen).  

 Kamratskapet (relationer). 

 Kontrollen över sin lek och det utrymme leken utspelar sig i.  

Corsaro (2005) skriver att leken genom detta framställs som skör och ömtålig. Han menar att 

barnen inte skyddar sin lek för att vara själviska och exkludera andra barn, utan för att värna 

om leken för att slippa förlora den och då stå utan. Corsaro (2005) menar att ett samspel under 

leken kräver lugn och att barnen kan fokusera på det de gör och att det är just detta som 

barnen skyddar. 

Framgångsrika tillträdesstrategier som tillämpas av barn i deras 

sociala samvaro 
Corsaro (2005) ville studera hur barnen gör för att starta en interaktion med sina kamrater. 

Som jag nämnt ovan hade han föreställningar om att barnen har ett interaktivt utrymme och 

behov av distans, precis som oss vuxna. Corsaro (2005) menar att vi är måna om våra privata 

utrymmen och ställde sig då frågan hur barnen gör för att få komma närmare detta utrymme 

och till slut leka tillsammans, vilket han började studera. Under sin forskning kunde han 

identifiera tillträdesstrategier som barnen använder för att få tillträde till pågående lekar.   

Dessa kommer att presenteras nedan utifrån Tellgrens översättning och tolkning (Tellgren, 

2004, s.79-80). Strategierna har presenterats utifrån den ordning som Corsaro ansåg vara 

mest- till minst använda. Detta visar på en stor variation av strategier som finns i 

kamratinteraktioner och att vissa är mer framgångsrika än andra. Corsaros studier visar också 

på att barnen inte enbart använder en strategi när de önskar tillträda en pågående lek, utan en 

hel serie. Han kallar detta för första, andra och tredje ronden där barnen går från den första 

strategin, genom den andra, till den tredje innan de kan få tillträde (Corsaro refererad till i 

Tellgren, 2004).  

___________________________________________________________________________  

1. Non-verbal entry – Icke – verbal entré – att träda in i ett område nära de händelser eller 

episoder som pågår utan att säga något. Att själv placera sig inom området utan att säga något. 

2. Producing variant of ongoing behaviour – Att producera en variant av pågående 

handling: att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) skapa 

något som liknar det beteende eller den handling som pågår. 

3. Disruptive entry – Avbrytande, störande entré: att träda in i ett område där episoder pågår 

och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa en pågående aktivitet. 

4. Encirclement – Omringande av område: att fysiskt omringa eller cirkla kring ett område 

där episoder pågår utan verbal markering. 

5. Making claim on area or object – Att verbalt göra anspråk på området eller något 

föremål: att träda in i området där episoder pågår och verbalt gör anspråk på området eller ett 

objekt. 

6. Request för access - Fråga om tillträde: att träda in i området där episoder pågår och 

verbalt fråga om lov att få vara med. 

7. Questioning participants – Att fråga en deltagare: att träda in i området där episoder pågår 

och fråga någon deltagare om pågående aktivitet. 
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8. Reference to adult authority – Att referera till vuxnas auktoritet: att träda in i området där 

episoder pågår och producera verbal referens till vuxnas auktoritet eller regler vad gäller 

tillträde till lekområdet. 

9. Offering of object – Att erbjuda en sak: att träda in i området där episoder pågår och 

(verbalt eller icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller present) till någon eller några av 

deltagarna. 

10. Greeting – Hälsning: att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa på en 

eller fler deltagare. 

11. Reference to affiliation – refererar till vänskap eller medlemskap: att träda in i området 

där episoder pågår och referera verbalt till medlemskap eller vänskap med en eller fler 

deltagare. 

12. Aid from non-participant – Hjälp från en icke-deltagare: verbalt fråga om stöd eller 

hjälp att erhålla tillträde från icke-deltagare till området där episoder pågår. 

13. Accepting invitation – accepterar inbjudan: att träda inom området där episoder pågår för 

att acceptera en inbjudan från en eller flera av deltagarna. 

14. Suggest other activity – Föreslår andra aktiviteter: att träda in i området där episoder 

pågår och fråga en eller fler deltagare om att vara med i någon annan aktivitet. 

15. Reference to individual characteristics – Att referera till individuella kännetecken: att 

träda in i området där episoder pågår och producera verbal referens till individuella 

kännetecken av en eller fler deltagare. 

___________________________________________________________________________ 

Utifrån dessa ovanstående strategier menar Corsaro (refererad till i Tellgren, 2004) att barnen 

även får olika respons. Den ena är positiv respons, som visas genom en verbal och/eller icke-

verbal bekräftelse och acceptans. Den andra är negativ respons som visas genom en verbal 

och/eller icke-verbal tillrättavisning där barnet får avslag på inträdet.  

Tellgren (2004) har utgått från Corsaros femton tillträdesstrategier när hon genomförde sin 

studie om barnens mötesplatser. Hon kunde identifiera två nya strategier som jag vill nämna 

då de är relevanta för min egen studie. Den ena var den iakttagande strategin som innebär 

att barnen skapar sig en bild av situationen för att sedan finna en första strategi för att få 

tillträde. Den andra strategin som Tellgren (2004) identifierat var det förmildrande 

anspråkets strategi som innebär att barnen försöker få tillträde på ett mer undfallande sätt. 

Det görs inte lika definitivt och påträngande som andra strategier kan framstå som. 

Sekundära anpassningar som en metod för att kringgå förskolans 

sociala regler 
Corsaro (2005) har genomfört flera studier där han kunde se att barn undviker vuxnas regler 

genom att tillsammans producera sekundära anpassningar. Han menar på att barnen gör detta 

för att kunna bibehålla en viss kontroll över sina liv. De sekundära anpassningarna består av 

dolda strategier för att kunna undvika de regler som gäller på förskolan och han lyfter dem 

som högt värderade i barnens kamratkulturer.  

För att tydliggöra innebörden skriver Löfdahl (2014a) att det primära är att man som barn 

lyder de vuxnas regler. Man gör som man blir tillsagd och anpassar sig efter det. Nästa steg 

som följer är att dessa anpassningar blir sekundära. Vilket innebär att barnen får det att se ut 
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som att de har anpassat sig efter regeln, när de i själva verket gör motstånd riktat mot de 

vuxnas kultur, normer och regler. Dessa motstånd, menar Löfdahl (2014a), är vanliga på 

institutioner som förskolan. Ofta förekommande sekundära anpassningar sker i motstånd till 

regeln om ”att alla får vara med”, där barnen motsätter sig de sociala normer som förespråkas 

i verksamheten. Löfdahl (2014a) menar att både sekundära anpassningar och tolkande 

reproduktion är begrepp som handlar om barnens relationer till samhället och vuxna. Hon 

lyfter dock tanken att det även kan förekomma sekundära anpassningar inom kamratkulturen, 

alltså att barn gör motstånd mot sina egna regler och normer. Ett sätt att förstå sig på barnens 

handlingar och vilka sekundära anpassningar som sker är därför att studera barnens verbala 

och kroppsliga kommunikation.  

Sammanfattning av tidigare forskning 
Den tidigare forskning som har lyfts betonar barnen som sociala aktörer och den visar på att 

det finns flera olika former av den sociala samvaron som är betydelsefull för barnen (Engdahl, 

2011; Ytterhus, 2003). Det som jag anser är gemensamma nämnare för alla ovanstående 

forskare och deras studiers resultat är att det krävs en ömsesidighet och ett gemensamt 

intresse i de yngsta barnens kommunikation och samspel. Hildén (2014) menar att de yngsta 

barnen oftast signalerar sin vilja till social samverkan icke-verbalt och via kroppen och 

Ytterhus (2003) betonar att de lär sig hur detta ska göras på ett socialt accepterat sätt. 

Corsaros (refererad till i Tellgren, 2004) tillträdesstrategier för att få komma in i lek visar en 

rad olika strategier och han drar slutsatsen att de mer neutrala tillvägagångssätten är mest 

accepterade och gynnsamma. Hildén (2014) skriver att blickar och leenden är centralt i 

kommunikationen och genom ögonkontakt kan barnen bekräfta varandra, både vad gäller 

inkludering, exkludering och att få tillträde i en pågående lek. Utifrån de strategier som 

barnen använder när de tar initiativ till att vara med i en pågående lek eller etablera en ny 

menar Corsaro (refererad till i Tellgren, 2004) att barnen får olika respons som kan vara både 

positiv och negativ. Blickar och leenden blir även en central del i barns sociala sammanhang 

när de ska förhandla och turas om. Genom att titta på varandra och sedan le visar barnen att de 

kommit överens i förhandlingen (Hildén, 2014). Blickar används också som ett sätt för att ha 

uppsikt över vad de andra förskolebarnen gör, även gester som att peka och andra kroppsliga 

aktiviteter bidrar till barnens sociala samvaro (Løkken, 2004; Edlund, 2016). Forskningen 

som nämnts blir relevant för min studie i den mening att den behandlar vad social samvaro i 

förskolan innebär och vad som utmärker toddlares kommunikation och samspelskompetens.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Min studie tar sin utgångspunkt i William A. Corsaros paradigm som handlar om barns 

socialisation. Jag kommer att beskriva och tillämpa hans begrepp om tolkande reproduktion, 

barns kamratkulturer, sekundära anpassningar och försvar av interaktionsutrymme. Jag 

kommer även att beskriva begreppen tillträdesstrategier, inkluderingsstrategier och 

exkluderingsstrategier då de är relevanta för min studie.  

Traditionellt sätt har socialisation betraktats som att det är vuxna som socialiserar barn men 

enligt Corsaro (2005) och hans syn på barns socialisation kan detta även ses ur ett annat 

perspektiv. Det första perspektivet har forskaren benämnt som det traditionella perspektivet, 

där man definierar socialisation som att barn internaliserar vuxnas förmågor och kunskap. Det 

som särskilt framhävs här är imitation och förstärkning, som länge tidigare setts som centrala 

delar av lärande och utveckling. Det som framtonas i detta perspektiv är att de vuxna har en 

central roll och att det är dem som blir avgörande för barnens utvecklingsprocess. Barnen ses 

som passiva mottagare som formas av de vuxna.  

Det senare paradigmet på socialisation som Corsaro (2005) förespråkar uppmärksammar 

istället barn som aktiva aktörer. Barnen tolkar, organiserar och använder information ifrån den 

omgivande miljön och konstruerar sedan tillvägagångssätt och kunskap hämtade från 

vuxenvärlden. Tellgren (2004) skriver i sin avhandling att Corsaros paradigm benämns som 

interaktionistisk eftersom barn anammar lärdomar i interaktion med andra människor. 

Tellgren (2004) lyfter att den även benämns som konstruktivistisk för att barnen aktivt 

konstruerar sin sociala värld. Corsaro (2012) menar att vi inte bara ska se på socialisering som 

en individuell anpassning och internalisering utan även som en gemensam process där barnen 

förhandlar, delar och skapar kultur med varandra och vuxna på förskolan.  

Centrala begrepp 
Utifrån det jag redovisat i min forsknings- och litteraturgenomgång presenteras nedan en kort 

definition på mina valda begrepp som används i studien.  

Tolkande reproduktion – när barn leker ägnar de sig inte enbart åt produktion eller 

reproduktion, begrepp som är centrala inom barns socialisation. Det förekommer reproduktion 

i leken eftersom barn leker att de är sina föräldrar eller tar andra välkända roller från 

samhället. Det förekommer även en produktion av detta eftersom barn anammar sin egen 

tolkning på rollen de tar utifrån sin personlighet. Eftersom barns lek innehåller båda dessa 

begrepp skapades tolkande reproduktion – barnen gör som de vuxna gör, men på sitt eget sätt. 

De tolkar roller utifrån sin egen förståelse.  

Kamratkultur – definieras som stabila uppsättningar av rutiner, artefakter, värderingar och 

funderingar som barngruppen producerar och delar med varandra i förskolan. Begreppet 

beskriver barns perspektiv och tolkningar av den kultur de dagligen vistas i samt att barnen 

handskas med frågor som är viktiga för deras liv i kamratkulturen.  

Sekundär anpassning- används av barnen för att kunna kringgå de vuxnas regler. De består 

av dolda strategier för att kunna undvika de sociala normer som gäller på förskolan och detta 

står som högt värderat i kamratkulturen.  

Det interaktiva utrymmet - är den sociala miljö där barn möts och samspelar i leken. När 

barnen hamnar i det interaktiva utrymmet, är de måna om att beskydda det från intrång och 

andra störmoment för att kunna behålla sin plats där. 
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Tillträdesstrategier – innebär de tillträdesritualer som tillämpas för att få tillträde och bli 

inkluderad i pågående kamratgruppsinteraktioner. Det kan till exempel vara att producera en 

egen variant på den lek som pågår och därmed bli inbjuden att delta i samspelet.  

Inkluderingsstrategier – innefattar de strategier barnen använder för att bjuda in andra barn i 

sin pågående lek. Begreppet används också för att beskriva de situationer där barnen 

inkluderar varandra för att sedan etablera nya lekar tillsammans.  

Exkluderingsstrategier – används för att utesluta andra barn från att delta i den lek som 

pågår och redan etablerats mellan några barn. Exempel på exkluderingsstrategier kan vara att 

skydda interaktionsutrymmet med sin kropp eller springa ifrån/ignorera barnet som vill delta.  
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Metodologisk ansats och val av metod 

Observation som metod 
I min studie utgick jag ifrån en etnografisk metodansats som är användbar för studier som 

fokuserar på sociala och kulturella mönster i grupper i olika miljöer (Elvstrand, Högberg & 

Nordvall, 2015). Roos (2014) beskriver att syftet med etnografi är att man kan befinna sig på 

en plats under en längre tid och därigenom skapa sig en förståelse för kontexten och de 

människor som befinner sig där. Eftersom detta är ett examensarbete och jag studerat barnen 

under en begränsad tid, fyra dagar, använder jag Roos (2014) begrepp minietnografi, som 

syftar till att studien är gjord enligt en etnografisk ansats men under en kortare period.  

För att få svar på mina forskningsfrågor valde jag att genomföra en kvalitativ studie med 

observation som metod. Franzén (2014) framhäver observation som ett lärorikt sätt att samla 

in empiri eftersom forskaren får komma så pass nära det fenomen som studeras. Jag som 

forskare får tolka och reflektera kring det jag ser och det blir inte någon annans uppfattning än 

min egen som framhävs. Franzén (2014) beskriver att det blir viktigt att försöka få syn på det 

barnen vill berätta. Att använda observation som metod innebär att observera vad barnen gör 

och hur de kommunicerar med varandra och detta ger mig som forskare en förståelse för 

barnens tillvaro på förskolan. Jag observerade förskolans yngsta barn och i relation till detta 

blev det viktigt att vara lyhörd för barnens mångsidiga uttryck, både den verbala och icke-

verbala kommunikationen som uppstod i barnens samvaro. 

Jag har genomfört min studie utifrån en icke deltagande roll och genom både en strukturerad 

och ostrukturerad observation. Detta för att få syn på den interaktion som sker hos barnen och 

kunna beskriva olika samspelssekvenser. En icke-deltagande observation innebär att 

observatören iakttar det som sker men inte deltar. Studien var strukturerad på det sätt att jag 

visste vad jag skulle leta efter när jag observerade barnen och jag genomförde alla 

observationer enligt samma tillvägagångssätt. Min studie var även ostrukturerad då jag inte 

använde något specifikt schema. Jag försökte istället så detaljerat som möjligt göra en 

beskrivning av det som skedde i den miljön jag vistades i (Bryman, 2011).  

Löfdahl (2014a) menar att det är svårt att tillämpa standardiserade metoder i förväg för att 

observera barns samspel och deras aktiviteter. Hon förespråkar en flexibel forskningsstrategi 

och förmågan att kunna anpassa sin metod till den specifika situationen. Därför förbereddes 

både en mall för löpande protokoll och en för spaltdokumentation, för att sedan på fältet 

kunna se vilken metod som funkade bäst i vilken situation.  

Förskolan och deltagare i studien 
Den valda förskolan ligger i ett bostadsområde och är en privatägd verksamhet. Den bedrivs i 

en villa med skogstomt där utomhuspedagogik är en central del. Förskolan består av tre 

avdelningar, där dem arbetar projektinriktat i åldershomogena grupper. Indelningen har gjort 

att förskolans yngsta barn får möjlighet att vara i en mindre barngrupp under större delen av 

dagen. Jag har observerat 10 barn som går på två av de tre avdelningarna. Barnen är mellan 1-

4 år och det blev en jämn könsfördelning på gruppen. Två av barnen som är med i studien är 

fyra år och det beror på att de nyligen fyllt år och inte gjort övergången till 

storbarnsavdelningen ännu.  
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Barn Ålder 

Anton  2014 – 3 år 

Matilda  2013 – 4 år 

Lisa  2014 – 3 år 

William  2015 – 2 år 

Alice 2014 – 3 år 

Ida 2014 – 3 år 

Maja 2015 – 2 år 

Leo  2016 – 1 år 

Erik  2015 – 2 år 

Kevin  2013 – 4 år 

 

Etiska ställningstaganden 
Löfdahl (2014b) betonar att forskningsetiska frågor ska beaktas genom hela 

forskningsprocessen, från valet av forskningsområde till forskningens resultat och 

publicering. Fortsättningsvis lyfter författaren några viktiga principer som forskaren måste 

känna till. Principer som ska följas i planeringen av studien, under genomförandet och i 

efterarbetet. Dessa principer beskrivs nedan utifrån Vetenskapsrådets (2017) anvisningar om 

hur man som forskare använder en god forskningssed.  

 

Informationskravet 

Detta handlar om att informera kommande deltagare om studien och dess syfte. Samtliga som 

ingår i studien ska få information om den. Det ska stå med vilken metod som ska användas så 

att deltagarna får kännedom om den. Det ska finnas information om att det resultat som 

framkommer förvaras på ett säkert sätt så att inga obehöriga kan ta del av det. Information om 

hur deltagarnas identitet skyddas ska framkomma. Till sist ska det även tydligt framstå att 

aktörernas deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta när de vill (Vetenskapsrådet, 

2017). Detta uppfylldes genom att jag formulerade ett missivbrev (Se bilagor) till deltagarna 

där all information om studien formulerades och där deltagarna kunde ge sitt skriftliga 

samtycke.  

 

Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att samtliga parter som deltar i studien ska informeras och sedan ge 

skriftligt och/eller muntligt samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). Eftersom studien genomfördes 

på en förskola innebar det att barn under 15 år deltog. Löfdahl (2014b) lyfter i samband med 

detta informerat samtycke från vårdnadshavare. När barn ska delta i en studie behöver båda 

vårdnadshavare skriva under en samtyckesblankett för detta, så detta delades ut på förskolan. 

När jag fick tillbaka samtyckesblanketterna kunde jag påbörja min studie. Under studiens 

gång var jag observant och lyhörd för barnens vilja att delta och jag respekterade barnen dem 

gånger de uttryckte att de inte ville bli observerade.  

 

Nyttjandekravet 

Allt insamlat material ska endast användas för sin forskning. Forskaren får inte bearbeta eller 

diskutera den data som inkommer med någon obehörig. Mina data får endast användas som 
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underlag till min studie. När studien sedan är klar ska alla fältanteckningar förstöras 

(Vetenskapsrådet, 2017). Jag diskuterade inte mitt material med någon annan än min 

handledare under studiens gång. När jag hade transkriberat och analyserat materialet 

förstördes samtliga anteckningar och även de samtyckesblanketter som samlats in.  

 

Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att alla deltagare i studien är garanterade konfidentialitet, alltså att de inte 

ska kunna identifieras. Nya namn på deltagarna, förskolan och avdelningarna ska hittas på. 

Detta finns till för att de som läser den publicerade studien inte ska kunna känna igen de 

personer som deltagit (Vetenskapsrådet, 2017). När jag transkriberade materialet valdes nya 

namn ut till deltagarna så att ingen annan än jag som forskare hade tillgång till deras riktiga 

namn.  

 

För att uppnå de etiska krav som ställs på mig formulerades ett missivbrev till samtliga 

vårdnadshavare och pedagoger samt chefen på förskolan (Se bilagor). I brevet framkommer 

det att jag vill göra en studie på förskolan som handlar om barnens lek och samspel. Jag 

beskriver vilken metod som kommer användas och att observationerna enbart kommer att 

genomföras med papper och penna, inte genom film eller foto. Fortsättningsvis tar jag upp de 

forskningsetiska krav som finns på mig. Jag betonar att barnens och pedagogernas uppgifter 

behandlas konfidentiellt, att materialet enbart används av mig och sedan förstörs samt att 

deltagandet är frivilligt. Avslutningsvis ber jag vårdnadshavare om tillstånd att få studera 

barnen. Av 18 barn fick 10 samtycke att delta i studien. För att ta hänsyn till de barn som jag 

inte fått samtycke av i barngruppen fokuserade jag på de barn som fått tillstånd att delta. Vid 

några tillfällen har barn som inte gett samtycke varit med i de situationer som observerats. 

Dessa barn har benämnts som ”De två barnen”, ”Yngre barn 1” och ”Yngre barn 2” i mitt 

resultat, detta för att behålla sin anonymitet.  

Genomförandet av studien 
För att få tillträde till att observera på förskolan togs en första kontakt muntligt med 

förskolechefen där jag beskrev mina intentioner med studien och hur den skulle genomföras. 

När jag fått förskolechefens godkännande skickade jag ut samtyckesblanketter som delades ut 

till samtliga aktörer: förskolechefen som är verksam, fyra pedagoger och 18 barn (Se bilagor). 

Förskolan är för mig känd sedan tidigare, så jag genomförde inget besök innan jag startade 

min studie.  

Jag var på förskolan fyra dagar och genomförde observationer på eftermiddagen under cirka 

tre timmar. Detta för att barnen hade projektgrupper och pedagogstyrda aktiviteter på 

förmiddagen. När jag observerade barnen försökte jag sätta mig på en plats där jag inte störde 

barnen och deras fria lek och samspel men där jag ändå kunde höra och se barnens 

mångsidiga kommunikation. Den första dagen genomfördes observationerna ute på gården. 

Jag upplevde det som svårt att ta in barnens uttryck utomhus då de förflyttade sig mycket på 

gården. Just denna dag var det mycket rörlig lek i form av tafatt och kurragömma vilket 

gjorde det svårt för mig att höra vad barnen sa. De nästkommande dagarna spenderades därför 

istället inomhus på avdelningarna. I mina förberedelser hade jag gjort två typer av 

observationssätt och dessa var löpande protokoll och spaltdokumentation. När jag väl var på 

plats och observerade upplevde jag att löpande protokoll var den metod som föll sig naturligt 

för mig. Därför användes endast den metoden.   
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Innan jag påbörjade mina observationer reflekterade jag kring min roll som observatör. Hur 

skulle jag närma mig barnen med block och penna och vad skulle jag säga? Emilsson (2014) 

betonar vikten i att forskaren är medveten och ödmjuk i detta. Vi går in i barnens arena och 

påverkar barnen med vår närvaro. Emilsson (2014) beskriver att i studier där barnen är 

deltagare har forskaren ett stort etiskt ansvar. Att barn får vara med i studier menar hon är 

viktigt, men det är minst lika viktigt att forskaren vet om barnens rättigheter till att uttrycka att 

de inte vill delta. Löfdahl (2014b) lyfter även detta och menar att forskare behöver reflektera 

kring hur barnen ingår i studien och varför. Det är viktigt att göra barnen medvetna om att de 

är med i forskningen vilket kan vara svårt, speciellt när barnen är så små. Löfdahl (2014b) 

lyfter att det blir viktigt att kunna känna in när barnen vill delta och inte. Ibland uttrycker 

barnen inte sitt samtycke genom att enbart säga ja eller nej. Barnen finner andra strategier för 

att utesluta forskaren, genom att säga ifrån med icke verbala uttryck.  

När jag började mina observationer kom många barn fram och ville titta på det jag skrivit. De 

undrade vad jag gjorde och jag beskrev för dem att jag gärna ville titta på hur de leker. Några 

av barnen ville även att jag skulle läsa vad jag skrivit, vilket jag gjorde. De visade sig positiva 

till detta och visade inte på något sätt att de inte ville att jag skulle skriva om dem. De allra 

yngsta barnen kom också fram och ville känna på blocket och pennan, vilket de fick göra. Vid 

två olika observationstillfällen märkte jag att min närvaro inte var välkommen. Den ena 

uteslutningen var verbal och barnet sa till mig att jag inte fick vara med i rummet, vilket jag 

respekterade och gick därför ut. Det andra tillfället var en sådan situation där barnet inte sa nej 

utan visade nej med kroppen, precis som Löfdahl (2014b) beskrivit. Barnet tittade försiktigt 

på mig och backade ut ur rummet. Hon förstod att jag observerade deras lek och ville därför 

inte delta längre.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Roos (2014) lyfter att validitet handlar om att forskaren använder en relevant metod för sitt 

syfte och att studien hela tiden relaterar till detta. Om vi under arbetets gång ställer fel frågor 

blir utfallet något annat än det vi är ute efter. Därför är den röda tråden i studien viktig, något 

som Hartman (2003) lyfter. Han menar att ens forskningsmaterial, syfte och val av metod ska 

ha en röd tråd och hänga samman, både när det gäller avgränsning och djup. Min studie 

handlar om hur de yngsta barnens sociala kompetens synliggörs i samspelssituationer på 

förskolan. För att kunna svara på mina forskningsfrågor blev observation det mest lämpliga 

metodvalet eftersom jag ställde mig frågan hur barnen agerar och samspelar med varandra i 

förskolans sociala kontext.   

Kravet på reliabilitet menar Hartman (2003) innebär att läsaren ska kunna lita på de data som 

presenteras i studien. Roos (2014) beskriver att reliabilitet handlar om att man har undersökt 

det man hade för avsikt att undersöka. Det innebär också att forskaren har samlat in sin empiri 

på ett noggrant sätt. Hon menar också att mängden spelar roll för att jag som forskare ska 

kunna dra några slutsatser av mina data. Forskaren behöver även strukturera upp sitt arbete så 

att man verkligen får och kan visa svar på sitt syfte. I min studie ville jag ta reda på hur 

barnen gör när de får tillträde, inkluderar och exkluderar varandra i sina samspel. För att ta 

reda på det behöver jag både se och lyssna på barnen och försöka få med så mycket som 

möjligt av det som sker i samspelet som observerats. För att kunna uppnå det valde jag att 

föra löpande protokoll där jag skrev ner allt som var väsentligt för mitt syfte och mina 

forskningsfrågor. På så vis tänker jag att studiens resultat kunnat bli annorlunda eftersom jag 

inte utgått från en strukturerad mall när jag observerat barnens samspel. Jag var istället 

flexibel under observationernas gång och anpassade mig efter varje situation. För att uppnå en 



 

17 

 

så hög reliabilitet som möjligt transkriberade jag mina data efter varje observationsdag. De 

samspelsekvenser som jag skrivit ner fanns fortfarande färskt i mitt minne och detta 

möjliggjorde att jag kunde transkribera samspelen på ett trovärdigt sätt. När jag gick igenom 

mina data och påbörjade analysarbetet hade jag även min handledare som medbedömare av 

materialet.  

Bryman (2011) lyfter att generalisering av kvalitativa studier är en svårighet eftersom 

forskaren enbart studerar en specifik plats, miljö och deltagare i en viss institution, som i mitt 

fall är förskolan. På grund av detta menar Bryman (2011) att det inte går att generalisera 

forskningsresultaten till andra platser och miljöer. Mitt resultat kan inte appliceras på alla 

förskolor då resultatet grundar sig i mina deltagares erfarenheter och kamratkulturer. Istället 

kan jag som forskare bekräfta resultaten genom att generalisera dem till teorier. I mitt fall har 

min studie på många sätt bekräftat den tidigare forskning som gjorts på området och Corsaros 

paradigm som jag utgått ifrån.  

Bearbetning av data   
Min bearbetning av data har gjorts i olika steg där jag började med att transkribera mitt 

material efter varje observationsdag. När jag sedan skulle påbörja mitt analysarbete gjordes en 

etnografisk innehållsanalys, något som Bryman (2011) lyfter. Han skriver att det är en metod 

som används när man ska analysera dokument och texter där man på ett systematiskt sätt 

ordnar sina data utifrån kategorier. Bryman (2011) menar att en etnografisk innehållsanalys 

behandlar både texten i sig men ser också på forskarens roll i arbetet. För att ordna mina data 

strukturerade jag först upp mina transkriptioner efter siffror. På så sätt blev interaktionen 

tydligare och jag kunde se vilket barn som gjorde vad och i vilken ordning. Sedan gjordes 

scheman där jag strukturerade mina observationer enligt initiativ- och responssekvenser. 

Dessa presenteras nedan i resultatet tillsammans med mina slutsatser. Som analysverktyg 

använde jag William Corsaros (2005) identifierade tillträdesstrategier och centrala begrepp. 

Jag hade totalt 19 samspelssekvenser från mitt insamlade material som jag analyserade och 

valde sedan ut fem stycken som jag presenterar i mitt resultat. Mina valda kategorier till 

sekvenserna blev inbjudan till lek, att utesluta någon i sin pågående lek samt att söka tillträde 

till ett pågående samspel genom tillträdesstrategier. Dessa sekvenser svarar på mina 

frågeställningar och visar på en variation av hur barnen inkluderar, exkluderar och får tillträde 

genom sina strategier.  
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Resultat och analys 
Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur de yngsta barnens sociala kompetens 

synliggörs i samspelssituationer på förskolan. Resultat och analys presenteras nedan utifrån de 

frågeställningar som formulerats för studien samt genom scheman som visar på hur 

interaktioner är beroende av att barnen signalerar sina intentioner. Pilarna visar vilket barn det 

är som signalerar sin intention i samspelet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet och de slutsatser som gjorts.  

Hur gör barnen för att inkludera och exkludera varandra i lek och 

samspel?  
 

Inkluderingsstrategier 

Inbjudan till lek   

Barn: Anton (3 år) Matilda (4 år) 

Tre barn sitter i babblarbilen som finns på förskolan.  

Vem  Vad händer Intention 

De två barnen  Anton Går iväg och ska göra 

något annat men säger 

till Anton som sitter kvar 

i bilen att han inte får 

köra iväg.  

Initiativ – Barnen 

skyddar sitt interaktiva 

utrymme. De vill behålla 

lekplatsen fastän de går 

iväg en stund för att leka 

något annat.  

Anton  De två barnen Nickar. Positiv respons – 

accepterar barnens 

tillsägelse. 

De två barnen Går därifrån.  

Anton Sitter där själv en kort 

stund men går sedan ur 

bilen. 

 

Matilda Anton Kommer fram till Anton 

och babblarbilen. 

Initiativ – Visar ett 

intresse för Anton och 

hans interaktiva 

utrymme. 

Anton  Matilda Är snabb och vill 

inkludera Matilda i 

leken. Han säger: Hej 

Matilda! Du kan köra. 

Initiativ – Inbjudande 

initiativ som bidrar med 

nyetablering av lek och 

en rollutveckling. 

Matilda  Anton Tittar på Anton och 

sätter sig sedan i bilen.  

Positiv respons - 

bekräftar Anton genom 

sin blick och handling. 

Här etableras ett 

gemensamt fokus.  

Anton  Matilda Frågar: Får jag sitta 

bredvid dig (i bilen)?  

Initiativ – bidrar till 

ytterligare rollutveckling 
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eftersom Anton vill vara 

passagerare.  

Matilda  Anton Svarar ja.  Positiv respons – 

accepterar Antons 

initiativ genom verbalt 

svar.  

Anton + Matilda Sitter tillsammans i bilen 

och Matilda börjar köra.  

Leken etableras och 

pågår en lång stund.  

 

Sekvensen visar hur ett barn blir tillsagd av två andra att han inte får köra iväg. Man kan se 

det som att barnen ”lägger beslag” på det interaktiva utrymmet (babblarbilen) fastän de ska gå 

iväg och göra något annat en stund. Anton visar genom att stanna kvar på platsen att han vill 

leka i bilen men godtar ändå de andra barnens tillsägelse till en början. När Matilda sedan går 

förbi ser Anton sin chans att få en ny lekkamrat men hittar även ett sätt att kringgå de andra 

barnens ”regler”. Han bjuder in henne verbalt genom att först hälsa på henne och sedan 

uppmana henne till att köra bilen. Man kan dra slutsatsen att han erbjuder Matilda att få köra, 

för att det är en tilltalande position i leken, och att han därmed tänker att Matilda kommer ge 

en positiv respons till inviten. Sedan frågar han Matilda om han får sitta bredvid. På så sätt har 

han följt de andra barnets tillsägelse men ändå fått möjlighet att upprätthålla leken, det är ju 

inte Anton som kör iväg med bilen utan Matilda. De strategier som Anton använder för att 

bjuda in Matilda är hälsningen, där han uppmärksammar henne. Sedan bjuder han in Matilda 

verbalt i leken genom att erbjuda henne att köra bilen. Man kan också se att Matilda tog ett 

initiativ till att delta i Antons lek när hon från början gick fram till honom. Detta visar på 

vikten av ömsesidighet i en interaktion. För att ett gemensamt fokus ska kunna etableras 

behöver båda barnen bidra med initiativ och samspelets utfall är beroende av vilken respons 

de får. Varje initiativ som Anton kommer med besvaras positivt av Matilda och därför lyckas 

samspelet. Detta visar att barnen har kunskaper om att det krävs en ömsesidighet och att de 

bekräftar varandra, för att en lek ska kunna etableras.   

 

Exkluderingsstrategier 

 
Att utesluta någon i sin pågående lek 

Barn: Lisa (3 år) Alice (3 år) Ida (3år) 

Vem Vad händer Intention 

Lisa  Alice + Ida Kommer fram till Alice 

och Ida som leker i 

förskolans hemvrå. 

Initiativ – genom att Lisa 

går fram och visar 

intresse för den 

pågående leken.  

Alice + Ida  Lisa Sitter vid ett uppdukat 

bord och tittar på Lisa 

när hon kommer. 

Respons - avvaktande 

respons i form av enbart 

blickar  

Lisa  Alice + Ida Frågar om hon får vara 

storasyster. 

Initiativ – Lisa bidrar 

med rollutveckling i den 

pågående leken. 

Alice  Lisa Svarar nej och att hon i 

så fall bara får vara i 

Negativ respons – Alice 

ger en avvisande respons 
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skolan, som ligger långt 

bort, om hon ska vara 

med i leken.  

där hon först säger nej, 

men sedan gör en 

sekundär anpassning.  

Lisa  Alice + Ida Ser missnöjt på barnen 

men står kvar. 

Respons – Lisa ger sig 

inte utan står kvar i 

barnens 

interaktionsutrymme. 

Alice  Lisa Reser sig från bordet och 

ger Lisa en kram. 

Förmildrande negativ 

respons - Alice vill inte 

såra Lisa.  

Ida  Lisa Gör likadant, ger en 

kram och säger sedan 

”Hejdå nu ska du gå till 

skolan”.  

Förmildrande negativ 

respons - Ida imiterar 

Alice och förmildrar sitt 

avvisande. Det Ida säger 

är ett dolt sätt att säga att 

”du inte får vara med oss 

och leka”. 

Lisa  Mig (observatör)  Ska precis gå därifrån, 

men eftersom hon ser att 

jag (observatör) har sett 

händelsen säger hon ” 

jag ville vara 

storasyster”. Sedan går 

hon ifrån rummet.  

Respons - Lisa 

accepterar då att hon inte 

får vara med. Hon sätter 

även ord på det hon ville 

göra men inte fick. 

 

Sekvensen visar hur Lisa försöker ta tillträde i en pågående lek som sker mellan Alice och Ida. 

Hon har visat att hon skapat sig i en bild av leken och förstår att de andra barnen leker 

”mamma, pappa, barn”. Därför frågar Lisa om hon kan få rollen som storasyster i leken. 

Denna lek anser jag skildrar barnens kunskaper i att reproducera leken och dess innehåll. 

Barnen har antagit välkända roller från samhället men tolkat dessa på sitt eget sätt. Det visar 

också på att Alice och Ida värnar om de roller som redan finns och att de inte önskar tillskott i 

leken i form av fler deltagare. De andra barnen visar då att de inte vill ha med henne i sin lek. 

Det som är intressant i denna situation är att Lisa blir exkluderad på ett indirekt sätt. Man kan 

dra slutsatsen att hon får vara med i leken men ändå inte. Alice och Ida har gjort en så kallad 

sekundär anpassning, där de anpassat sig till regeln om att inte utesluta någon från lek. Dock 

ger de inte heller Lisa direkt tillträde i leken. De uppmanar att hon i så fall bara får vara i 

skolan, som ligger långt bort ifrån platsen där deras lek pågår. Lisa står kvar och man kan 

tolka det som att hon inte accepterar exkluderingen. Då ställer sig de andra barnen upp och 

ger Lisa en kram och säger sedan åt henne att gå till skolan. Detta visar på att barnen har 

exkluderat henne och är medvetna om detta. Men samtidigt vill de hålla sig på ”god fot” med 

Lisa och ger henne därför en kram. Exkluderingen sker i en förmildrande form där Alice och 

Ida gör en snäll gest (kram) och Lisa accepterar då uteslutningen och går därifrån. Situationen 

visar på att Lisa försöker få tillträde i leken på flera olika sätt. Hon visar att hon skaffat sig 

kunskap om lekens innebörd och bidrar med en rollutveckling, men som avvisas. Då övergår 

hon till att stanna kvar på platsen, i hopp om att få bli inkluderad. När barnen tillämpar den 

sekundära anpassningen och ger Lisa en kram, accepterar hon till slut att hon inte får vara 

med. Detta visar på att det pågår ett innovativt interaktionsarbete mellan barnen. Lisa kämpar 
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med att få vara med men accepterar till slut att försöket har misslyckats. De andra barnen 

visar på en kompetens i att kunna skydda sin pågående lek, men samtidigt göra det på ett 

socialt accepterat sätt. Detta tänker jag även skildrar att barnen värnar om sin kamratkultur 

och de barn som ingår i den. Genom att krama Lisa visar barnen att de inte vill såra henne. 

Att utesluta någon i sin pågående lek 

Barn: Kevin (4 år) 

Vem Vad händer Intention 

Kevin + Yngre barn 1 Leker med klossar, de 

bygger ett fängelse. 

Först sitter de med 

varsitt bygge. 

 

Kevin Börjar göra ljud när han 

sätter på en kloss på en 

annan när barnen sitter 

och bygger bredvid 

varandra.  

Initiativ – Kevin gör ett 

försök att etablera ett 

gemensamt fokus. 

Yngre barn 1  Kevin Tittar på Kevin och 

börjar sedan göra 

likadant. 

Respons – Yngre barn 1 

härmar Kevin och ett 

gemensamt fokus är 

etablerat. 

Kevin + Yngre barn 1 Sätter efter en stund ihop 

sina byggen till ett och 

börjar konstruera 

tillsammans.  

Den gemensamma leken 

börjar. 

Yngre barn 2  Kevin + 

Yngre barn 1 

Kommer fram och visar 

med sin kropp att hen är 

nyfiken och vill vara 

med.  

Initiativ – Yngre barn 2 

vill ansluta sig till den 

pågående leken. 

Kevin  Yngre barn 2 Uppfattar detta men 

utesluter barnet genom 

att flytta sig så att han 

sitter i vägen för bygget. 

Han säger ingenting.  

Negativ respons – Kevin 

visar att Yngre barn 2 

inte är välkommet. 

Skyddar sin nyetablerade 

lek samt lekens 

interaktionsutrymme. 

Yngre barn 2 Kommer inte längre åt 

bygget och väljer därför 

att gå därifrån. 

Respons – Yngre barn 2 

accepterar direkt att det 

inte får vara med.  

Kevin Fortsätter bygget med 

Yngre barn 1.  

 

 

Sekvensen visar två barn som har en pågående lek där de till en början bygger bredvid 

varandra (bredvid-lek) men sedan övergår till att konstruera tillsammans. De börjar leka en 

rollek, att de ska bygga ett fängelse där deras apa (ett gosedjur) ska bo. Även denna lek visar 

på tolkande reproduktion. Barnen utgår ifrån ett bekant ställe från samhället (fängelset) men 

reproducerar leken efter sin egen förståelse och vilja. I deras rollek hör jag barnen säga att 

apan ska bo där för att fängelset är apans hem men att apan inte begått något brott.  
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Det yngre barnet 2 uppmärksammar leken och vill gå fram och titta. Situationen visar att 

Kevin uppfattar att det yngre barnet 2 vill vara med i leken och exkluderar då hen med hjälp 

av sin kropp. Han flyttar sig så att han sitter i vägen för det yngre barnet 2, så att hen inte 

längre kan se eller nå bygget. Man kan dra slutsatsen att Kevin är rädd om det interaktiva 

rummet och leken som pågår. Han skyddar både leken, det fysiska utrymmet som barnen 

befinner sig i och artefakterna. Detta visar på att barnens lek och samspel är skört och att det 

lätt kan försvinna. Kevin visar att barn har ett behov av att få skydda sina lekar och att de inte 

enbart utesluter andra barn för att vara dumma eller själviska. Det yngre barnet 2 förstår 

Kevins respons och går därför direkt därifrån när hen inser att hen inte får tillträde till varken 

platsen, artefakterna eller interaktionen. Detta visar på att barnen har en förståelse för att man 

inte alltid kan eller få vara med i en pågående lek. Det skildrar också att barnen har respekt för 

varandra och deras lekar i sin kamratkultur. Yngre barn 2 uppfattar Kevins respons och 

accepterar exkluderingen, utan att egentligen säga något. Hen ser sig om och försöker istället 

hitta någon annan kompis att leka med och går därifrån. Situationen visar också på Kevins 

erfarenheter av att skydda sitt utrymme eftersom han visar på kunskapen att om platsen blir 

otillgänglig för det andra barnet så är chansen stor att barnet accepterar exkluderingen och då 

går därifrån.  

 

Vilka strategier används av barnen för att få tillträde till en 

pågående lek? 
 

Att söka tillträde till ett pågående samspel genom tillträdesstrategier 

Barn: Anton (3 år) Erik (2 år)  

Anton är inne i byggrummet där flera andra barn befinner sig. De andra barnen leker vid 

sandbordet.  

Vem Vad händer Intention 

Anton  Pedagog Börjar leka med en 

pedagog som sitter i 

rummet på golvet.  

Initiativ – Bjuder in 

pedagogen till lek. 

Pedagogen  Anton Låtsas att hon är en 

drake som sprutar eld på 

honom. Deras lek blir 

ganska livlig.  

Positiv respons – 

accepterar Antons 

inbjudan.  

Anton  Pedagog Skrattar högt när 

pedagogen försöker ta 

honom. 

Ett gemensamt fokus 

och en lek startar.  

Erik  Anton + 

Pedagog 

Kommer in i rummet 

eftersom han hör Antons 

skratt. Han visar med sitt 

kroppsspråk att han vill 

vara med i leken. Han 

vrider kroppen mot 

samspelet och iakttar hur 

Anton och pedagogen 

gör.  

Initiativ – Erik visar ett 

intresse för vad Anton 

och pedagogen gör. Han 

visar intresset med hela 

kroppen.  



 

23 

 

Erik  Anton + 

Pedagog 

Efter en stunds 

iakttagande visar Erik att 

han vill bli inkluderad. 

Han speglar Antons 

rörelser och de börjar 

röra sig likadant, mot 

pedagogen samtidigt. 

Initiativ – Gör ett försök 

till att ansluta sig till 

leken och lyckas.  

Anton + Erik + Pedagog De båda skrattar högt när 

pedagogen försöker 

spruta eld på dem. Leken 

pågår en lång stund.  

Ett gemensamt fokus 

uppstår mellan barnen 

och pedagogen och den 

gemensamma leken 

etableras.  

 

Sekvensen visar hur Erik, som först befinner sig i ett annat rum, uppmärksammar och hör An-

tons glädje och kommer för att titta på vad han gör. Genom sitt kroppsspråk och blickkontakt 

visar han att han vill delta i samspelet, vilket han får. Denna observation tycker jag speglar 

toddlarkulturen på ett bra och tydligt sätt. Den visar på att barnen i denna ålder är kroppsliga 

och gärna leker livliga och glädjefyllda lekar där skratt är en gemensam faktor. Situationen vi-

sar hur Erik iakttar den pågående leken och därför ser jag detta som hans första strategi. Han 

skaffar sig en överblick kring hur leken ska lekas. Därefter tillämpar han en ny strategi som 

jag inte nämnt tidigare. Han observerar hur Anton gör rent kroppsligt och börjar sedan spegla 

hans rörelser. På så sätt blir han inkluderad i samspelet eftersom han härmar Anton och peda-

gogen börjar spruta eld på Erik också. Denna strategi väljer jag att kalla ”den speglande stra-

tegin”. Han får positiv respons från både Anton och pedagogen, eftersom pedagogen inklude-

rar honom i leken och Anton ger honom icke verbal respons genom skratt, leenden och 

blickar. Detta visar på hur viktigt det är att läsa av situationen och inte vara för snabb med att 

försöka få tillträde. På så sätt lyckas Erik förmedla sina intentioner för de andra deltagarna 

och blir därmed inkluderad. 

 

Att söka tillträde till ett pågående samspel genom tillträdesstrategier 

Barn: Leo (1 år)  

Fem barn och en pedagog står och leker och samtalar vid ett sandbord. De bakar 

chokladbollar och gör glassar. 

Vem Vad händer Intention 

Leo Kommer in i rummet 

och tittar på de andra 

barnen. Han går omkring 

i rummet men håller hela 

tiden blicken mot de 

andra barnen. Han går 

runt barnen i cirklar men 

går ändå inte fram till 

bordet och deltar i 

samspelet som sker. Han 

inspekterar vad barnen 

leker på avstånd.  

Initiativ – Avvaktande 

initiativ där Leo skaffar 

sig kunskap om 

interaktionen som pågår.  
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Pedagog Efter en stund tittar 

pedagogen på Leo och 

frågar om han vill vara 

med. 

Initiativ – 

Uppmärksammar Leo 

och bjuder in honom till 

att delta.  

Leo Nickar och går fram och 

sätter sig i pedagogens 

knä. Han fortsätter iaktta 

de andra barnen och 

leker inte med sanden.  

Positiv respons – 

accepterar inviten och 

visar detta genom sitt 

kroppsspråk.   

 

Sekvensen visar hur Leo vill ta tillträde till en gemenskap. Han är dock avvaktande och står 

länge och tittar på de andra barnen och pedagogen innan han sedan blir tillfrågad om han vill 

delta. Situationen visar att Leo är intresserad för vad som pågår i rummet, men att han ganska 

indirekt visar att han vill vara med. Han använder sig av flera strategier där han först gör en 

icke verbal entré, där han placerar sig i området men utan att säga något. Sedan cirkulerar Leo 

kring platsen och tittar på de andra barnen. Efter det inväntar han att få en förfrågan om att 

delta, vilket han till slut får och accepterar. När han väl fått ett accepterat tillträde är han inte 

delaktig i leken som pågår, men han är delaktig i den gemenskap som fanns i rummet och där-

för kan man dra slutsatsen att barnen inte alltid är intresserade av den pågående leken, utan av 

det pågående samspelet. Detta visar på viljan som jag tänker finns hos alla människor, att få 

vara en del av en gemenskap. Det är inte vad eller hur barnen leker, utan att de får leka och 

vara tillsammans med varandra. Sekvensen visar på Leos kompetens och kunskaper om strate-

gier och hur han ska kunna delta i samspelet på sina egna villkor. Bland mina observationer är 

det denna sekvens som sticker ut mest eftersom Leo väntar länge innan han får tillträde. Jag 

drar slutsatsen att detta beror på att han använder ganska avvaktande och något ”osynliga” 

strategier efter varandra som barnen i den pågående leken inte uppmärksammar. Jag tänker att 

detta kan bero på att Leo är den yngsta deltagaren i studien. Han visar inte på lika direkta ini-

tiativ och strategier som de andra barnen gjort under mina observationer. Dock visar sekven-

sen på att även ettåringar har etablerade kunskaper om hur man ska få tillträde till lek och att 

det kan krävas en rad olika strategier innan man lyckas.  

Sammanfattning av resultat  
Studiens resultat har visat att barnen i de yngsta åldrarna i allra högsta grad har mycket 

kunskaper och erfarenheter kring hur samspel och lek etableras. Barnen vet om, från att de är 

ett år, att det krävs ett gemensamt fokus och en ömsesidighet för att ett samspel ska lyckas. 

Detta har framförallt visats i mina sekvenser om hur barnen inkluderar varandra i sina 

samspel. För att en inkludering ska lyckas krävs det att barnen ger en ömsesidig bekräftelse 

till varandra, som exempelvis blickar eller leenden, som jag uppmärksammat som de 

vanligaste signalerna att ge. Barnen har i mina observationer även visat på att det oftast 

behövs flera tillträdesstrategier för att få tillträde till en pågående lek. Den vanligaste 

tillträdesstrategin som jag såg var ”den iakttagande”, där barnen skaffade sig en överblick 

över leken som pågick innan de själva sökte tillträde till den. Att ”producera en egen variant 

av leken” var också vanligt förekommande. En strategi som jag noterat som ganska ny och 

ouppmärksammad var ”den speglande strategin” som Erik tillämpade i sitt samspel med 

Anton och pedagogen. Den visade på hur Erik kunde bli delaktig i leken utan att säga ett ord, 

genom att han gjorde exakt samma aktiva och kroppsliga rörelser som Anton som redan 

deltog i leken. Detta tänker jag visar på den unika toddlarkulturen som finns mellan barnen i 
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ålder 1-3 år och jag tror inte att ett barn i ålder 4-5 år hade använt sig av samma strategi. Mitt 

resultat svarar också på hur barnen exkluderar varandra i sin lek. Sekvenserna visar på att 

barnen vill skydda sina interaktiva utrymmen men att de oftast gör detta enligt de sociala 

normer som finns på förskolan. Barnen visade att de skyddade sina lekar på innovativa och 

socialt accepterade sätt, för att samtidigt kunna upprätthålla den goda gemenskapen och de 

vänskapsrelationer som finns på förskolan.  

Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion av mitt metodval och resultat. De kommer att diskuteras 

var för sig utifrån min teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. Avslutningsvis lyfts en 

sammanfattning av resultatdiskussion och slutsatser samt förslag på vidare forskning.  

Metod-diskussion 
Som metod valde jag att genomföra kvalitativa observationer med hjälp av löpande protokoll. 

Jag skrev direkt vad sekvensen handlade om och vilka barn som deltog och sedan försökte jag 

genomföra så många observationer som möjligt. När jag observerade barnen skrev jag ner allt 

jag kunde se som var relevant för min studie. Jag valde att genomföra en observationsstudie 

för att jag ville fånga barnens vardag och det som händer på den plats där barnen vistas 

dagligen under en lång period.  

Den första utmaningen som jag kom i kontakt med i uppstarten av mitt arbete var 

samtyckeskravet. Jag hade haft muntlig kontakt med förskolechefen och pedagogerna och fick 

först ett muntligt samtycke till att förskolan och avdelningarna ville delta. Sedan skickades 

missivbrev ut till samtliga aktörer och då även till barnens vårdnadshavare och jag upplevde 

det som svårt att få in samtliga blanketter. Till slut fick jag in tio blanketter från 

vårdnadshavare och valde veckan efter att påbörja mina observationer. Det var alltså ett 

ganska lågt antal blanketter som samlades in men tycker trots detta att jag kunde svara på 

mina frågeställningar. Fler deltagare i studien hade möjligtvis kunnat ge mig en mer varierad 

data, men jag ansåg ändå att jag lyckades få en variation i mina sekvenser trots att jag 

observerade samma deltagare men i olika konstellationer och samspel.  

När jag skulle genomföra mina observationer hade jag planerat att vara en icke-deltagande 

observatör, där jag skulle försöka påverka barnen och deras samspel så lite som möjligt. Jag 

placerade mig vid sidan av det pågående samspelet, antingen på golvet eller på en stol. På så 

sätt var jag inte i centrum för barnens samspel, men ändå tillräckligt nära för att kunna se vad 

som skedde. Jag hade Emilssons (2014) studie i bakhuvudet när jag observerade, då hon 

menar på att även om forskaren fått tillstånd från vårdnadshavare, förskolechefen och 

pedagogerna så påverkar jag barnen när jag träder in på deras arena, eller det interaktiva 

utrymmet som Corsaro (2005) skulle beskrivit det. Jag hade i åtanke att jag behövde vara 

lyhörd och flexibel på barnens signaler gentemot mig. Vid två tillfällen under mina 

observationer upptäckte jag att jag störde barnens samspel och att deras lek avbröts och då 

respekterade jag barnen och gick därifrån.  

Att vara en icke-deltagande observatör och ändå befinna mig bland barnen upplevde jag som 

svårt. Jag genomförde studien på en förskola som var känd för mig sedan tidigare, vilket 

betydde att jag redan hade etablerade relationer med barnen på förskolan. På många sätt såg 

jag detta som positivt då barnen snabbt blev bekväma med min närvaro. De kom fram och 

visade intresse för det jag gjorde, hade nyfikna frågor om varför jag satt där med block och 
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penna och lät mig vara med i rummen vid nästan alla tillfällen. Det var också en utmaning 

eftersom jag under några situationer blev barnens ombud i deras samspel, speciellt när det 

uppstod konflikter. Vid flera tillfällen uppmärksammade barnen att jag hade sett konflikten 

och satte då ord på det som skett. Jag försökte på ett positivt sätt visa att jag såg det som hänt 

och bekräfta barnen. Samtidigt försökte jag hålla en viss distans och låta barnen agera på egen 

hand, bortsett från när situationen krävde min eller en annan pedagogs stöttning, som vid 

exempelvis en konflikt där barnen blev ledsna eller arga på varandra.  

En annan utmaning som uppstod under veckan som jag samlade in mitt material var hur svårt 

det var att lyssna in barnen och samtidigt skriva ner det som skedde. Jag upplevde att jag 

ibland missade små saker men som ändå var viktiga för min studie, som hur barnen uttryckte 

sig verbalt samtidigt som jag ville se på deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. Därför tror jag 

att det hade varit givande att filma samspelssekvenserna. Emilsson (2014) menar att med 

hjälp av videofilmning som verktyg kan man gå tillbaka till skeenden och studera det flera 

gånger i efterhand. På så sätt kan forskaren även göra nya upptäckter som blir viktigt för ens 

studie och som man inte uppfattade under själva insamlandet av materialet. Eftersom jag 

enbart förde fältanteckningar behövde jag hitta en metod som fungerade för mig och där jag 

fick med allt som jag ansåg väsentligt för min studie och då tyckte jag att löpande protokoll 

var den mest givande metoden att använda mig av.  

Resultat-diskussion 
Mitt syfte var att bidra med kunskap om hur de yngsta barnens sociala kompetens synliggörs i 

samspelssituationer på förskolan. Det som studien framför allt visat är att leken i sig inte är 

det viktigaste för barnen. Ofta handlar det istället om att barnen vill ingå i en gemenskap och 

att det är samspelen i sig som är det centrala. Denna studie visar på att samverkansprocesser 

kräver mycket av barnens samspelskompetens och att de yngsta barnen innehar den 

kunskapen. Barnen är medvetna om att det behövs ett gemensamt fokus och en ömsesidighet 

för att ett samspel ska lyckas och att detta ofta uppnås genom att signalera sina intentioner. 

När barnens språkliga kommunikation inte räckte till visade barnen sina viljor med hjälp av 

kroppen i form av blickar, leenden och gester.  

Inkludering och exkludering i barnens samspel 
Redan under mina observationstillfällen insåg jag att inkludering och att få tillträde till en lek 

går hand i hand och att den sker i olika former. Jag kunde dels se hur barnen inkluderade 

varandra i pågående lekar genom att ett barn sökte tillträde och lyckades bli inkluderad, men 

jag kunde också se att barnen som redan hade en pågående lek inkluderade andra barn som 

fanns i närheten. En annan form av inkludering var när barnen skulle etablera helt nya lekar 

med varandra. Ytterhus (2003) beskriver vikten av att signalera sin vilja att samverka med 

andra människor. Hon menar att barnen ofta använder blickkontakt som en första signal och 

får sedan invänta att få en signal tillbaka från det andra barnet. Ytterhus (2003) studie visar på 

ett tydligt sätt hur ömsesidigt ett samspel faktiskt är och att det krävs en gemensam förståelse 

för att ett samspel ska lyckas. I mitt resultat blev det viktigt att framställa att alla aktörer i ett 

samspel påverkar varandra. Som i exemplet där Anton bjuder in Matilda till att köra 

babblarbilen. Anton hade troligtvis inte kunnat inkludera Matilda till leken om inte hon redan 

från början visat ett intresse och signalerat sin vilja till samverkan genom att gå fram till 

platsen. Så det första steget Ytterhus (2003) lyfter fram är att signalera sin vilja, sedan att 

invänta det andra barnets respons. I Ytterhus (2003) studie lyfts respons fram som viktigt att 

få och hon kunde se att barn är beroende av respons för att kunna gå vidare med sina initiativ. 
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När barnen fått respons och etablerat en kontakt med varandra startar förhandlingar om lekens 

innehåll. Ytterhus (2003) lyfter fram förhandling som mest avgörande i samverkansprocessen 

då det under denna stund visar sig om barnens möte ska leda till en gemensam lek eller inte. I 

samspelssekvensen med Anton och Matilda kunde jag se att Anton inte genomförde några 

handlingar förrän han hade Matildas uppmärksamhet. När han fått den startade inte den 

gemensamma leken först de båda bekräftat varandra genom blickar och sedan verbalt. När 

förhandlingen började och Anton kom med initiativ på rollutveckling etablerades deras lek 

och den pågick under en lång stund. Detta tycker jag visar på barnens samspelskompetens 

eftersom de visar en medvetenhet om att samspel är en process, där man går genom olika steg 

innan man uppnår ett gemensamt fokus.  

Under mitt analysarbete kunde jag identifiera flera sekvenser som behandlade barns 

inkluderande i leken. Det som jag kunde se som en central faktor var just dessa steg i 

samverkansprocessen. Barnen var medvetna, redan vid ett-års ålder, att det krävs av barnen att 

signalera sina viljor för att kunna delta i och bidra med samspel sinsemellan. De visade även 

på en stark kompetens när det kommer till att förhandla med varandra och detta rörde då 

oftast hur leken skulle utspela sig och vilka roller som skulle finnas.  

Det var dock inte alltid barnen lyckades få tillträde eller blev inkluderade i de lekar som 

pågick i verksamheten. Mitt resultat visar också på att exkluderingar görs i barngruppen och 

att dessa kunde se olika ut. Ofta handlade barnen på detta sätt eftersom de var rädda om den 

lek som redan startat. Som i mitt exempel med Kevin som sitter och bygger med klossar 

tillsammans med ett annat barn. Denna sekvens visar på att Kevin inte vill att fler barn ska 

delta och tillträda i hans interaktiva utrymme, som han redan etablerat med en annan kompis. 

Detta kan kopplas till Corsaros (2005) syn på hur barnen ibland bevakar sina interaktiva 

utrymmen. Kevin önskade varken intrång från ett annat barn eller vuxen och stängde därför 

ute alla andra som inte redan deltog i leken. Den första bilden som kan framställas ur detta är 

att Kevin är självisk och ovillig till samarbete och inkludering. Corsaro (2005) menar dock att 

Kevin och andra barn inte stänger ute omvärlden av dessa anledningar, utan snarare för att han 

försöker hålla sin lek vid liv. Corsaro (2005) tolkar leken i förskolan som skör och ömtålig 

och om man ser leken som sådan, skapas en förståelse för Kevins intentioner och handlingar. 

Barnen skyddar sina lekar för att de är rädda att förlora den och då stå utan. Corsaro (2005) 

menar också att om en lek avbryts många gånger är risken stor att den slutar helt. Att kunna 

leka tillsammans kräver en möjlighet till att finna ett gemensamt fokus och detta menar 

Corsaro (2005) är svårt om det blir för många deltagare. På så sätt kan man se det som att 

Kevin har en god samarbetsförmåga då han och det andra barnet kunnat starta en egen lek 

som pågått under en lång tid och som ”överlever” avbrytandet som sker. Leken är lättstörd 

men eftersom Kevin skyddade den tappade den inte fart utan fortsatte en lång stund. 

Mitt resultat visar också att exkluderingar kunde ske i en förmildrande form där fokus var på 

att skydda sin pågående lek men samtidigt respektera förskolans regler och de sociala 

förväntningar som finns på barnen. Detta kallar Corsaro (2005) för sekundära anpassningar 

och det är något jag stötte på under mina observationsdagar. I sekvensen där Alice och Ida 

leker i hemvrån skildras en sekundär anpassning, som sker i en mild form. Barnen säger till 

Lisa att hon inte kan vara med i leken som sker i hemmet, utan att hon i så fall bara får vara i 

skolan. På så vis har barnen inkluderat Lisa i leken, men samtidigt utesluts hon från att delta i 

Alice och Idas interaktiva utrymme. Barnen har anpassat sig till regeln om att ”alla får vara 

med” och att man ska vara snälla mot varandra. Lisa vill först inte ge med sig, och står därför 

kvar i köket och tittar på dem. Då ställer sig barnen upp och ger Lisa en kram. På så sätt 
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bekräftar de Lisas känslor, men visar samtidigt på att de inte tänker släppa in henne i leken. 

Tellgren (2004) har identifierat en tillträdesstrategi som hon kallar för ”det förmildrande 

anspråkets strategi”. Denna innebär att ett barn söker tillträde till en pågående lek på ett 

anspråkslöst vis där barnen vill visa att de inte är ett hot mot barnens lek. I hennes resultat 

skildras olika situationer som visar på detta, som till exempel när ett barn säger ”får jag vara 

med bara en gång”. När jag läste om detta kunde jag koppla det till denna situation, fast 

omvänt. Jag menar på att en exkludering även kan ske i en förmildrande form som ovan. 

Barnen använder först en sekundär anpassning och när Lisa inte accepterar detta använder sig 

barnen av en förmildrande exkludering i form av en kram och ett avsked. Något jag tyckte var 

intressant och som framstod som en nyare form av exkludering som jag inte uppmärksammat 

i den tidigare forskning eller teori jag läst.  

I de samspelssekvenser som samlades in såg jag även ett mönster i att de äldre barnen oftare 

accepterade att bli exkluderade än de yngre barnen. Detta tänker jag beror på att de äldre 

barnen har starkare kamratrelationer och därmed får det lättare att hitta ”nya” vänner att leka 

med om någon grupp utesluter barnet. I mitt resultat med Lisa som blev avvisad från Alice 

och Idas interaktiva utrymme kunde jag se att hon till slut accepterade det faktum att hon inte 

fick delta, och kort därefter började hon leka med ett annat barn. Att kunna acceptera att man 

inte alltid får vara med anser jag är en stor del av barnens samspelskompetens och det visar på 

att barnen i deras kamratkulturer har respekt för varandra och deras pågående lekar.  

Att söka och få tillträde till en pågående lek 
När jag analyserade mina data som handlade om tillträden utgick jag ifrån Corsaros (2005) 

femton tillträdesstrategier, men även Tellgrens (2014) och Ytterhus (2003) studier. Med hjälp 

av deras identifierade strategier kunde jag bekräfta att även de yngsta barnen på denna 

förskolas avdelningar tillämpade dessa. Studien har visat att barnen i de yngsta åldrarna 

använder en rad olika strategier för att få tillträde till lek och samspel.  

De vanligaste strategierna som barnen använde var olika beroende på vilken ålder barnen 

befann sig i. De äldsta barnen använde sig mest av verbala uttryck där de ställde direkta 

frågor. Det kunde vara att fråga om de fick vara med, att ge förslag på någon roll de kunde 

vara i leken eller om de barnen som lekte behövde hjälp. Det som också var en gemensam 

strategi för dessa situationer var det Tellgren (2004) benämner som ”den iakttagande 

strategin”. Barnen såg på det pågående samspelet under en kort stund innan de sökte tillträde 

till leken, för att visa sin förståelse för det som pågick. Genom att ge initiativ på 

rollutveckling kunde barnen visa att de fått en bild av leken och att de skulle värna om den 

ifall de fick delta. Bland de yngre barnen tillämpades oftast en mer indirekt strategi, som i 

exemplet med Leo som under en lång tid befann sig i rummet innan han fick tillträde till 

samspelet. Han använde sig av flera strategier som Corsaro (2005) identifierat men det mest 

centrala och användbara var den cirklande strategin.  

Jag kunde även se en strategi som Corsaro (2005) inte identifierat bland sina 

tillträdesstrategier men som Hildén (2014) lyfter i sin avhandling. Hon betonar vikten av att 

barnen når intersubjektivitet i sina samspel, att de hittar ett gemensamt fokus. För barnen i de 

yngsta åldrarna handlar detta oftast om skapande av gemensamma handlingar, som till 

exempel att härma och upprepa varandra. Detta var något jag såg i min sekvens med Anton, 

Erik och pedagogen som lekte drake. Med Hildéns (2014) studie i bakhuvudet kunde jag se 

hur Anton och Erik skapade en gemensam värld där deras kroppar koordinerades. De var som 

uppslukade av situationen och den pågående leken och deras upprepande av varandra visade 
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att det fanns en förståelse och en glädje mellan barnen. Hildén (2014) lyfter att detta är 

typiska drag för toddlarkulturen och jag tror inte att detta gemensamma glädjefyllda möte 

hade visat sig lika tydligt bland de äldre barnen.  

Sammanfattning och slutsatser av resultat-diskussion  
Det som jag kunde se som gemensamt mellan mitt resultat och tidigare forskning är hur 

betydelsefullt samspel och gemenskap är för barnen i förskolan. Jag kunde också se hur 

samspelens överlevnad var beroende av ömsesidighet. Barnen behövde vara tydliga med vilka 

intentioner de hade, precis som Ytterhus (2003) lyfter när hon beskriver samverkansprocesser. 

Det finns tre steg, att signalera sin intention, att få respons och att sedan förhandla positioner. 

Alla dessa former kunde även identifieras i mitt resultat och bekräftar därför Ytterhus (2003) 

forskning. Det var upplysande på det sätt att det inte bara är det initiativtagande barnet som 

leder samspelet framåt, utan att barnen är beroende av respons för att sedan kunna utveckla en 

lek tillsammans. Jag kunde även se hur toddlarkulturen tog sig till uttryck på avdelningen 

bland barnen i deras samspel. Jag observerade många lekar som innehöll kroppsliga 

aktiviteter med stora gester och upprepningar och som bidrog till mycket glädje, däribland 

drak-leken med Anton, Erik och pedagogen. På många sätt har denna studie bekräftat den 

tidigare forskning som finns om barnen och deras samspelskompetens i den fria leken. Det 

som jag anser vara ett fynd i min studie var att exkluderingar kan göras i en ”förmildrande 

form”, en reflektion som uppkom efter att ha läst om Tellgrens (2004) tillträdesstrategi - ”det 

förmildrande anspråkets strategi”. Jag anser att detta åskådliggör barnens samspelskompetens 

eftersom det visar att barnen värnar om både sin lek och sina relationer i kamratkulturen.  

Förslag på vidare forskning 
Efter denna studie har mitt intresse främst hamnat på de skillnader som finns mellan toddlare 

och deras kultur och den kamratkultur som existerar på de äldre barnens avdelning. Det skulle 

vara intressant att studera om samma tillträdesstrategier tillämpas av en femåring som av en 

tvååring. Om studien hade genomförts med de äldsta barnen på förskolan hade man även 

kunnat få deras bild och tankar av vad samspelskompetens är och hur man etablerar starka 

relationer med varandra på förskolan. Hur uttrycker barnen själva vad gemenskap är och 

vilken betydelse det har för dem? Det skulle även vara givande att ta reda på pedagogernas 

syn på detta fenomen. Efter att ha genomfört den här studien har jag fått en bredare förståelse 

för samspelen som sker i förskolan. Det jag specifikt bär med mig är att exkludering ofta 

handlar om att få skydda sin lek och det samspel man är en del av och att det är minst lika 

viktigt som att kunna bjuda in varandra till samspel.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Missivbrev till vårdnadshavare 

 
Hej alla föräldrar!  

Jag heter Rebecca Fredriksson och studerar till förskollärare. Nu är det dags för mig att göra 

mitt examensarbete. Jag är intresserad av att studera leken på förskolan och är främst nyfiken 

på att se hur förskolans yngsta barn leker och samspelar med varandra.  

För att kunna samla in material till denna studie vill jag observera barnen på avdelningarna 

*********** och ***********. Jag kommer endast att använda mig av papper och penna för 

att anteckna det jag ser. Jag kommer inte att fotografera eller filma barnen. Under studiens 

gång kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Materialet som 

samlas in kommer behandlas konfidentiellt, barnen kommer alltså inte att kunna identifieras i 

studien. Det insamlade materialet kommer endast användas i forskningsändamål som underlag 

till mitt arbete. När examensarbetet är färdigt kommer materialet att förstöras. Ni har även när 

som helst rätt att avbryta barnets deltagande. Om ni har frågor eller funderingar får ni gärna 

ringa mig. Mitt telefonnummer är:  

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Rebecca Fredriksson. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtycke för examensarbete 

Vi/jag samtycker till att vårt/mitt barn får delta i denna studie 

JA         NEJ  

 

Vårdnadshavarnas underskrifter: 

Underskrift 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

_________________________________________________________ 

Underskrift 

______________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

______________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Missivbrev till förskolechefen 

 
Hej!  

Jag heter Rebecca Fredriksson och studerar till förskollärare och nu är det dags för mig att 

göra mitt examensarbete. Jag är intresserad av att studera leken på förskolan och är främst 

nyfiken på att se hur förskolans yngsta barn leker och samspelar med varandra.  

För att kunna samla in material till denna studie vill jag observera barnen på avdelningarna 

*********** och ***********. Även om fokus kommer att ligga på barnens samspel så 

kommer pedagogerna på avdelningarna inkluderas i observationerna, eftersom de är en del av 

barnens lek och samspel. Jag kommer endast att använda mig av papper och penna för att 

anteckna det jag ser. Jag kommer inte att fotografera eller filma barnen eller pedagogerna. 

Under studiens gång kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Materialet som samlas in kommer behandlas konfidentiellt, barnen eller pedagoger kommer 

alltså inte att kunna identifieras i studien. Det insamlade materialet kommer endast användas i 

forskningsändamål som underlag till mitt arbete. När examensarbetet är färdigt kommer 

materialet att förstöras. Ni har även när som helst rätt att avbryta ert deltagande. Om du har 

frågor eller funderingar får du gärna ringa mig. Mitt telefonnummer är:  

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Rebecca Fredriksson. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Samtycke för examensarbete 

Jag samtycker till att avdelningen deltar i studien: 

JA         NEJ  

 

Förskolechefens underskrift: 

Underskrift 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

_________________________________________________________ 
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Bilaga 3 – Missivbrev till pedagogerna  

 
Hej!  

Jag heter Rebecca Fredriksson och studerar till förskollärare och nu är det dags för mig att 

göra mitt examensarbete. Jag är intresserad av att studera leken på förskolan och är främst 

nyfiken på att se hur förskolans yngsta barn leker och samspelar med varandra.  

För att kunna samla in material till denna studie vill jag observera barnen på avdelningarna 

*********** och ***********. Även om fokus kommer att ligga på barnens samspel så 

kommer pedagogerna på avdelningarna inkluderas i observationerna, eftersom ni är en del av 

barnens lek och samspel. Jag kommer endast att använda mig av papper och penna för att 

anteckna det jag ser. Jag kommer inte att fotografera eller filma barnen eller er pedagoger. 

Under studiens gång kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Materialet som samlas in kommer behandlas konfidentiellt, barnen eller ni pedagoger kommer 

alltså inte att kunna identifieras i studien. Det insamlade materialet kommer endast användas i 

forskningsändamål som underlag till mitt arbete. När examensarbetet är färdigt kommer 

materialet att förstöras. Ni har även när som helst rätt att avbryta ert deltagande. Om du har 

frågor eller funderingar får du gärna ringa mig. Mitt telefonnummer är:  

Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Rebecca Fredriksson. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

Samtycke för examensarbete 

Jag samtycker till att delta i studien: 

JA         NEJ  

 

Pedagogens underskrift 

Underskrift 

_________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

_________________________________________________________ 

 


