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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att söka kunskap om hur barn går tillväga för att bli inneslutna i en 

redan pågående lek och till att undersöka vilka tillvägagångssätt som är framgångsrika och 

varför. För att fylla detta syfte har observationsstudier på två kommunala förskolor 

genomförts. Observationerna har analyserats och jämförts med tidigare forskning som 

behandlar inneslutning och uteslutning samt lärande i sociala sammanhang. Resultatet visar 

att barn använder sig av olika tillvägagångssätt för att söka inträde i en leksituation och att 

vissa tillvägagångssätt är mer framgångsrika än andra. Dock har det visat sig att det mest 

använda tillvägagångssättet inte är det mest framgångsrika. En anledning till att vissa 

tillvägagångssätt var mer lyckosamma än andra var att barnet innan inträdesförsöket hade 

skaffat sig information om den aktuella leksituationen och därför kunde välja lämpligt sätt för 

att söka inträde.  

 

En slutsats av undersökningen är att pedagoger i förskolan, för att kunna vara behjälpliga då 

barn försöker ta sig in i pågående lek behöver kunskap om barns sociala relationer och om 

vilka komplexa praktiker som rör inneslutning. 

 

 

Nyckelord: Förskola, Observation, Lek, Inneslutning, Inträdesstrategier. 
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Inledning 

Det är förmiddag på förskolan. De större barnen har precis kommit tillbaka från en utflykt och 

alla barn på avdelningen är samlade på förskolegården. Det är fortfarande tid kvar innan det är 

dags för barnen att gå in. Jag sitter på sandlådans kant och ser på medan två barn bakar 

sandkakor. En bit från mig står två pedagoger och samtalar. En grupp barn befinner sig strax 

bakom dem och leker affär. Ett av barnen som precis kommit tillbaka från utflykten går fram 

till pedagogerna. 

 

Barnet: - Jag har inget att göra! 

Pedagogen:  (ser sig omkring) – Gå och fråga om du får vara med där borta! (nickar mot 

gruppen av barn som leker affär). 

Barnet:  (går fram mot gruppen av barn) – Får ja va me? 

Ett barn i gruppen:  - NEJ! 

Barnet:  (går ifrån de lekande barnen med blicken sänkt) 

(Källa: Observation, vårterminen 2013) 

 

Författarna till detta arbete har erfarenhet av att det som sker i episoden ovan är en vanligt 

förekommande företeelse i förskolemiljö. Det råd många pedagoger ger till barn som vill ta 

sig in i en pågående lek är att de ska fråga de lekande barnen om de får vara med i leken. 

Detta sätt att söka inträde verkar sällan leda till att barnet blir inkluderat i lek. I denna studie 

söks kunskap kring vilka tillvägagångssätt barn i förskolemiljö använder som leder till 

framgång och hur pedagoger kan utnyttja den informationen för att hjälpa barn som står 

utanför leken. Som blivande pedagoger i förskolan är det för författarna till detta arbete en 

viktig kunskap att bära med sig in i sin yrkesroll.  

 

Detta examensarbete har två författare, Thilda och Anna. Thilda har ansvarat för texten under 

rubriken Förskoleavdelningen Sköldpaddan (s.19-23) och Anna har ansvarat för texten under 

rubriken Förskoleavdelningen Gråsuggan (s.24-28). Resterande delar av examensarbetet är 

gemensamt författade. 

 

Ett stort tack till alla som medverkat till att denna studie har kunnat genomföras. Speciellt 

tack till Ola Winberg som handlett författarna genom hela processen. 
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Bakgrund 

 

I ett barns värld är lek och lärande sammanflätade till en helhet och barn gör inga försök att 

skilja dessa begrepp åt (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007, s. 18). Lek är en stor del 

av barnens vardag. I leken kan barn bearbeta sina känslor, öva sina sociala förmågor samt 

stimulera sin kreativa förmåga (Lindqvist, 1996, s. 68-72). I lek kan barns erfarenheter och 

upplevelser ställas emot andras vilket resulterar i att barnens förståelse för sina egna känslor 

fördjupas. Enligt Annica Löfdahl (2004, s. 11) är det i de gemensamma leksituationerna som 

lärande sker. Att studera barns lek är därför betydelsefullt och området har studerats ur ett 

antal olika perspektiv. Forskning har visat att barns försök att ta sig in i pågående lek ofta 

misslyckas, och att de barn som redan leker ofta är mycket måna om att deras lek ska kunna 

fortgå utan avbrott. Viljan att inkludera andra barn, än dem som redan är inne i leken är därför 

begränsad (Löfdahl, 2004 s. 42-44). Marie Wrethander Bliding (2007, s. 176-180) pekar i sin 

forskning på komplexiteten gällande barns relationsarbete och då specifikt hur inneslutande 

alltid får en konsekvens i form av ett uteslutande. Hon menar att för att en grupp ska existera 

och kunna innesluta medlemmar måste de individer som inte ingår i gruppen uteslutas. Hon 

kallar detta fenomen för två sidor av samma mynt (ibid.). Författarna till detta examensarbete 

har medvetet valt att enbart studera den ena sidan av detta fenomen nämligen inneslutandet. 

Fokus för undersökningen har legat på individens handlingar och försök att ta sig in i en redan 

pågående lek och inte på hur gruppen reagerat och agerat då individen sökt inträde till 

gruppens lek. 

 

Wrethander Bliding (2007) använder sig av begreppen inneslutning och uteslutning i sin 

forskning medan andra forskare använder begrepp som inkludering/exkludering och 

inklusion/exklusion. Dessa begrepp har samma innebörd och i fortsättningen kommer 

begreppen inneslutning och uteslutning att användas i detta arbete. 

 

Borgunn Ytterhus (2003, s. 49-70) har identifierat att barn skapar egna sociala spelregler som 

har stor betydelse för om ett barns önskan om att inneslutas i en lek accepteras eller inte. 

Barngruppen och dess lek påverkar omgivningen samtidigt som omgivningen påverkar 

möjligheterna till lek (Löfdahl, 2004,s. 12). Pedagoger i förskolan har till uppgift att ge barn 
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verktyg så att de kan utveckla sin samvarokompetens då den är nödvändig för att de ska 

kunna ta sig in i lek. Samvarokompetensen är även viktig för att den redan pågående leken ska 

kunna fortsätta utan avbrott när en ny deltagare tillkommer (Johansson, 2008 s. 109). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att leka. Det är förskollärarens 

ansvar att barn stimuleras i sin sociala utveckling, att de får förutsättningar att bygga 

relationer och även att de stimuleras i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 

2010 s. 9-11).  

 

Margareta Öhman (2009 s. 165-200) betonar vikten av att pedagoger har kunskaper kring 

barns relationsarbete, hur de innesluter och utesluter individer och varför. Pedagoger måste 

vara aktivt närvarande för att kunna se varje situation och kunna avläsa och urskilja huruvida 

det rör sig om en uteslutning på grund av att gruppen skyddar sin pågående lek eller om det 

finns upprepande negativa sociala mönster. Pedagogen måste veta hur denne ska hantera en 

sådan situation och ha kunskap om hur barn innesluts och utesluts i lek. Detta blir således 

viktig information för pedagoger i förskolan så att möjligheten finns att de ska kunna vara 

behjälpliga i barns samspelande (ibid.). Syftet med denna undersökning är att bidra till denna 

kunskap genom att synligöra och studera vilka tillvägagångssätt barn på två kommunala 

förskolor använder sig av för att inneslutas i lek och vilka tillvägagångssätt som leder till 

inneslutning i respektive uteslutning från lek. 
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Litteraturöversikt 

Lek ur ett historiskt perspektiv 

Begreppet lek kan definieras olika beroende ur vilket perspektiv det ses. Olika 

forskningstraditioner har försökt finna allmängiltiga definitioner men begreppet har idag 

ingen fastslagen specifik definition. Två filosofer vars olika definitioner av begreppet som 

kommit att prägla nutidens syn på barns lek är Jean Piaget (1896-1980) och Lev S. Vygotskijs 

(1896-1934) (Löfdahl, 2004, s. 37). Deras olika syn på lek som företeelse skiljer sig på många 

sätt och en stor skillnad är huruvida leken är målstyrd eller inte. Exempelvis menade Piaget 

att lek har ett tydligt mål vilket är att barnet ska befästa redan vunnen kunskap genom 

återupprepning och övning i lek. Vygotskij menar att lek är en frivillig och lustfylld handling 

som barn utför och tillsynes är utan mål. 

 

Synen på lek har i ett historiskt perspektiv förändrats drastiskt (Welén, 2003, s. 14-15). På 

1500-talet innan industrialismen förändrade samhället skedde inträdet i arbetslivet ibland så 

tidigt som redan i 4–5 års åldern. Man skiljde inte lek och arbete åt på samma vis som idag. 

Lek var en naturlig del av vardagen både för vuxna och barn som dessutom lekte samma 

lekar. Under 1700-talet började pionjärer som Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) intressera 

sig för lek som enskild företeelse och barndomen blev en avgränsad period i en människas liv 

(ibid.). Lek och arbete sågs som två åtskilda aktiviteter (Löfdahl, 2004, 38). Barns rätt till lek 

framhävdes och lekens betydelse för barns utveckling poängterades (Welén, 2003, s. 14-15). 

När de första förskolorna etablerades i början av 1900-talet betraktades lek som nyttig för 

barns utveckling (Löfdahl, 2004, s. 38-40). Idag har förskolan en egen läroplan där vikten av 

att barn leker framhävs. Lek ses som ett medel för att barn ska tillägna sig kunskaper. Lekens 

roll idag är alltså att främja barns lärande (ibid.).  

 

Tullgren (2004, s. 20-27) beskriver att synen på lek har genomgått en förändring i och med att 

förskolan fick en egen läroplan. Tidigare tog den fria leken, med andra ord den aktivitet då 

barn själva får styra över vad och hur de leker större plats i barns liv. I och med läroplanen 

Lpfö 98:s  tillkomst har denna tid begränsats. Den fria leken ger barn möjlighet att bygga 

relationer genom att ingå i gemensamma lekar (ibid.). Marita Lindahl (1998, s. 60) skriver om 
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odifferentierat lärande och förklarar att det är lärande som sker då barn lär av varandra i den 

gemensamma leken utan att lärandet är fokus för situationen.  I lek kan barnen tillsammans 

med andra barn handskas med och hantera problem (Löfdahl, 2004, s. 42-48). Leken är 

således oerhört viktig för barns lärande (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007, s. 19). I 

lek kan barn tillägna sig viktiga sociala och kommunikativa kunskaper och dela dessa med 

andra i meningsfulla sammanhang (ibid. s. 19-20). I den genensamma leken skapar barn 

sociala relationer och de bildar sina egna regler för rätt och fel (Löfdahl, 2004, s. 42-48). 

Dessa leksituationer försvaras av dem som är inne i leken mot hot utifrån. Från dem som 

befinner sig utanför leken finns ofta en önskan om att bli inkluderad. Undersökningar har 

visat att barn ofta utvecklar olika typer av strategier för att ta sig in i en pågående lek (ibid.). 

Tidigare forskning 

Barns lek är ett väl utforskat område och belyst ur flera olika perspektiv. Många forskare har 

behandlat inneslutande och uteslutande metoder som barn använder i lek. Gemensamt för de 

forskare som ägnat sig åt studier som behandlar barns sociala samspel och deras lek är att de 

använt sig av observation som metod och i vissa fall använt sig av barnintervjuer som 

komplement. Forskarna har under en längre tidsperiod vistats i de aktuella verksamheterna då 

de samlat in sin empiri.  

 

Wrethander Bliding (2007, s. 44-47) har genomfört en observationsstudie där hon studerat 

barns relationsarbete i skolan med fokus på inneslutande och uteslutande praktiker. 

Wrethander Bliding hade intentionen att genomföra studien med rollen som deltagande 

observatör ur ett barns perspektiv genom att hitta ett sätt att bli accepterad som en jämbördig 

medlem av barngruppen. Hon markerade sin roll som en del i barngruppen och inte som en 

lärare genom att frånsäga sig vuxenansvar vid exempelvis raster. Detta för att försöka få 

barnens förtroende och bli en del av barnens gemenskap (ibid.). Ytterhus (2003) har 

genomfört en liknande undersökning på förskolor i Norge och hon fokuserar liksom 

Wrethander Bliding  på sociala inneslutande och uteslutande strategier.  

 

Pia-Maria Ivarssons studie (2003) har frågeställningar som syftar till att undersöka hur 

förskolans sätt att organisera tid och rum skapar möjligheter för barnen att bilda gemenskap 

med andra barn. Ivarsson studerar hur dagliga rutiner, barns olika vistelsetider samt 
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förutbestämda vuxeninitierade aktiviteter påverkar tidsaspekten gällande möjligheterna för 

barnen att leka fritt och utveckla och skapa sociala grupper (Ivarsson, 2003, s. 130). 

 

Charlotte Tullgren (2004, s. 62-82) har studerat pedagogernas roll gällande barnens val av 

lekar i den fria leken. Hon menar att även den fria leken i förskolan till viss del är styrd av 

pedagogerna genom att det finns regler kring att, vad och hur barn leker. Hon beskriver även 

hur dessa styrningar ser ut och går till i praktiken (ibid.). Gun-Marie Wetso (2006) beskriver i 

sin avhandling hur hon i rollen som specialpedagog blev kontaktad av förskolor där 

pedagogerna saknade kunskap kring huruvida de kunde hjälpa barn som var oförmögna att 

själva ta initiativ till egen lek eller lyckas söka tillträde till andras pågående lek. 

 

En forskare som ägnat sig åt att studera de strategier barn använder då de söker tillträde till en 

redan pågående lek är Britt Tellgren. Tellgren (2004) har i sin studie sökt inblick i det sociala 

samspelet barn emellan som kontinuerligt sker i lekens värld. Tellgren (2004, s. 79) har i sin 

undersökning utgått ifrån 15 strategier som William. A. Corsaro  presenterade i en studie om 

barns inträdes strategier som publicerades första gången år 1979. Tellgren har tolkat och gjort 

en omarbetning av dessa enligt följande: 

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 ickedeltagare: verbalt fråga om stöd eller 

hjälp att erhålla tillträde från ickedeltagare till området där episoder pågår. 

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

för att acceptera en inbjudan från en eller flera av deltagarna. 

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

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

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

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

kännetecken av en eller fler deltagare.” (Tellgren, 2004. S. 79-80) 

 

Tellgren har i sin studie använt dessa strategier som verktyg i sin analys. Hennes forskning 

inriktar sig på att söka kunskap kring hur barn använder sig av dessa strategier i sina 

relationsarbeten. Sammanfattningsvis visar forskningen att barns relationsarbete har många 

gemensamma drag oavsett var de utspelar sig. Wrethander Blidings studie utfördes i skolan, 

Ytterhus genomförde sina observationer i förskolor i Norge, Ivarssons fokuserade på 

förskolans kontext och Tullgren och Wetso på pedagogernas roll i förskolan.  

 

 

Den tidigare forskningens resultat 

Wrethander Bliding (2007, s. 176-180) har funnit att inneslutning respektive uteslutning är en 

nödvändighet för barnens relationsarbete i skolan och att det dessutom kan ses som två sidor 

av samma mynt. När barn värnar om sin relation kan en konsekvens av inneslutningen av 
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medlemmarna i en grupp leda till uteslutning av andra barn. Tellgren (2004, s. 133) har sett att 

det även för förskolebarn är viktigare att upprätthålla den gemenskap som de har med någon 

än att låta nya kamrater få tillträde. Detta kan ur ett annat perspektiv misstolkas och uppfattas 

som mobbing (Wrethander Bliding, 2007, s. 176-180). 

 

Ytterhus (2003, s. 51-70) har identifierat att barn i förskolan ofta skapar egna regler gällande 

inneslutning och uteslutning i lekar och kamratkulturer. Exempel på sådana regler som leder 

till att barn nekas inträde till en pågående lek är att barn inte får förstöra andras lek, de får inte 

snora och dregla eller göra bort sig. Ytterhus (2003, s. 51-70) har sett att barn som följer de 

oskrivna reglerna genom att vara snälla, trevliga, kreativa och spontant närvarande oftare 

lyckas med sina inträdesförsök.  

 

Miljön och tidsstyrda rutiner på förskolor samt barns olika vistelsetider, indelningar i olika av 

pedagogerna förutbestämda grupper påverkar barns relationsarbete i den fria leken. Detta är 

ett resultat av Ivarssons (2004, s. 130-131) studie. Wetsos (2006) resultat bekräftar de övriga 

forskarnas samlade resultat genom att hon framhåller vikten av att barn lär sig olika 

tillvägagångssätt för att inneslutas i lek. Tellgren (2004, s. 83) menar att barn som av olika 

anledningar behöver stöd då de önskar bli inneslutna i en leksituation ofta får rådet av 

pedagoger att fråga om att få vara med. Vidare menar Tellgren att denna strategi ofta leder till 

ett nekande svar från deltagarna i leken. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Perspektiv på lärande 

Att lek har stor betydelse för barns lärande är idag ett faktum och tillika framskrivet i 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Begreppen lek och lärande kan förstås ur olika 

perspektiv beroende på vilken teoretisk utgångspunkt betraktaren har. 

 

 

Det finns två forskningstraditioner som skiljer sig markant åt i synen på hur invididen 

tillägnar sig kunskaper (Säljö, 2005, s. 17). Den ena traditionen, rationalismen anser att 

lärandet kommer inifrån invididen själv och då har de biologiska medfödda egenskaperna en 
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stor roll för lärandet. En företrädare för detta synsätt är Piaget. Den andra traditionen, 

empirismen har nästintill en motsatt syn på hur individer förvärvar kunskaper. Kunskap 

betraktas som något som tillförs och påverkar individen utifrån.  Det är svårt att kategorisera 

hur lärande sker enbart utifrån dessa två traditioner. Människan är en mer komplex varelse än 

så. För att fördjupa förståelsen för lärande krävs förmågan att se huruvida människan 

påverkas och lär utifrån den kontext hon befinner sig i (ibid. s. 17-23).  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskijs tanke och det som karaktäriserar det sociokulturella perspektivet på lärande är att 

individer lär av varandra i meningsfulla sammanhang via interaktion. Löfdahl (2004, s. 11-13) 

menar att barn är sociala av naturen och att det är i de gemensamma leksituationerna som ett 

lärande kan ske. Barnens interaktion i leken, både via språket samt genom deras handlingar 

har betydelse för deras lärande och utveckling (ibid.). Ett centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet är mediering vilket innebär att människan använder sig av 

redskap i sin lärprocess. Det viktigaste redskapet enligt Vygotskij är språket (Säljö, 2005, s. 

43-47). Detta kan tolkas som att kommunikationen barn emellan både i leken och då ett barn 

söker tillträde till en pågående lek kan vara avgörande för huruvida barnet innesluts i leken 

eller inte (ibid.). Tellgren (2004, s.79-80) menar att barn kommunicerar både verbalt och 

kroppsligt och utvecklar strategier för att försöka ta sig in i en pågeånde lek. Vygotskij menar 

att individen påverkas och formas utifrån de sociala sammanhang denne befinner sig i. Denna 

process kallas internalisering och innebär att individen inhämtar information från sin 

omgivning och utifrån detta urskiljer relevant information och gör den till sin egen (Bråten, 

1998, s. 16). Ytterhus beskriver olika tillvägagångssätt som barn använder sig av för att ta sig 

in i en pågående lek. Dessa är exempelvis att ställa sig vid sidlinjen och avvakta i förhoppning 

att bli tillfrågad om man vill vara med i leken eller att läsa av leken för att sedan komma med 

ett konstruktivt förslag som de redan lekande barnen accepterar (Ytterhus, 2003, s. 41). Detta 

sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan tolkas som en form av internalisering. Barnet som står 

vid sidan och iakttar tillägnar sig sådana kunskaper och sådan information som denne senare 

kan använda sig av för att inneslutas i leken. I detta examensarbete kommer ett sociokulturellt 

perspektiv att användas då empirin analyseras.  
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskningsresultat visar att barn använder sig av olika metoder för att bli inneslutna i 

en leksituation samt belyser vikten av barns sociala samspel för att främja deras lärande. 

Utifrån denna kunskap blir det aktuellt att undersöka hur barns relationsarbete ser ut på 

förskolor idag. De teoretiska perspektiven som tidigare presenterats ger denna studie en 

riktning för att analysera och förstå barns handlingar. Mot bakgrund av detta kan denna 

studies syfte och frågeställningar preciseras. Syftet med denna undersökning är att studera 

vilka handlingar barn på två förskolor använder för att ta sig in i en pågående lek och vilka 

resultat dessa handlingar leder till.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka tillvägagångssätt använder sig barn av för att ta sig in i en redan pågående 

lek?  

 Vilka typer av inträdesförsök för att ta sig in i en redan pågående lek resulterar i 

inneslutning respektive uteslutning i lek, och varför?  
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Metod  

När barn söker inträde till en leksituation använder barnet olika tillvägagångssätt. Tellgren 

(2004) använder begreppet strategi synonymt med tillvägagångssätt vilket författarna till detta 

examensarbete i fortsättningen anammar. Med utgångspunkt i de 15 strategierna som Tellgren 

(2004, s. 79-80) har tolkat har dessa omkonstruerats med syfte att användas som ett 

analysverktyg i denna studie.  Utifrån dessa strategier har ett observationsschema (bilaga 1) 

utformats som stöd vid utförandet av observationerna. De strategier som valts ut är de 

strategier som visar på barns aktiva agerade och önskan att bli inkluderad i lek. Exempelvis 

har strategier där barnet inte själv aktivt visat önskan om att inneslutas i lek valts bort. I de fall 

strategier varit snarlika har dessa slagits samman till en strategi. Detta har lett till att 

strategierna har reducerats i antal och getts andra namn.  

 

De omkonstruerade strategierna är: 

 Att fysiskt kliva in i aktiviteten utan verbal handling. 

 Att fråga om att få vara med. 

 Att fråga någon deltagare om den pågående aktiviteten. 

 Att be en vuxen om hjälp med tillträde. 

 Att göra anspråk på det aktuella området eller något föremål i det. 

 Att börja prata med en deltagare om annat än den pågående aktiviteten. 

 Att verbalt referera till regler angående tillträde i aktiviteter gällande på den aktuella 

förskolan. 

 Att ge någon av deltagarna i leken ett föremål eller en present. 

 Att introducera en ny aspekt eller ett nytt föremål i den pågående aktiviteten. 

 

Datainsamling 

Studiens frågeställningar fodrar inblick i barns sociala samspel och deras lek. För att förstå 

dessa situationer på djupet förespråkar Cato Bjørndahl (2005, s.23) en kvalitativ metod. En 

kvalitativ metod fokuserar på att studera fenomen i sin rätta miljö och det som eftersöks är 

rationella grunder bakom de handlingar som individer utför (Løkken & Søbstad, 1995, s. 29-

30). Då forskare som arbetat med liknande frågeställningar har förespråkat observation som 
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metod valdes observationsmetoden även till denna undersökning. Observatörerna valde att 

studera tillfällen i barns fria lek och fokuserat på situationer då ett barn söker tillträde i en 

redan pågående lek. Datainsamlingen till denna studie inhämtades genom observationsstudier 

på två förskolor. 

 

Observationerna faller in under det Bjørndahl (2005, s. 26) kategoriserar som observationer 

av första ordningen. Detta innebär att observatörens primära uppgift är att observera vilket 

medför att deltagandet i övriga aktiviteter blir sekundärt. Detta menar Bjørndahl (2005, s. 26) 

ger en högre kvalitet på det insamlade materialet då observatören helhjärtat kan rikta sin 

uppmärksamhet på situationen. 

 

Vid observationstillfällena användes ett strukturerat observationsschema (bilaga 1) samtidigt 

som fältanteckningar fördes fortlöpande, detta för att senare kunna beskriva det som skett i 

situationen. Det finns då även möjlighet att föra metodologiska anteckningar samt se samband 

mellan teorier och det som sker i rummet för att påbörja analysarbetet (Bjørndahl, 2005, s. 51-

60). För att få tillträdet till de naturliga leksituationer som barn ägnar sig åt är det viktigt att 

bygga upp ett förtroende hos barngruppen.  Observatören bör lägga stor vikt vid att reflektera 

kring sin närvaro och hur den påverkar resultatet (Esaiasson, 2012, s. 310). 

 

I observationsschemat som observatören hade med sig i samband med observationerna hade 

strategiernas namn förkortats och förtydligats för att observatören lätt skulle kunna identifiera 

dem på schemat (bilaga 1). Observatörerna förde även fortlöpande fältanteckningar och 

använde sig då  av stödord och förkortningar för att anpassa skriften till den tidsbegränsning 

som kan uppstå i situationen (Bjørndahl, 2005, s. 46-47). 

 

Urval 

Till studien har två kommunala förskolor som arbetar utifrån läroplanen för förskolan valts ut. 

Dessa är båda belägna på mindre orter i Uppland i Sverige. De aktuella förskolorna har sex 

avdelningar vardera med åldersblandade barngrupper i åldrarna 1 till 6 år. De aktuella 

förskoleavdelningarna kommer att benämnas Sköldpaddan och Gråsuggan. Vid tiden för 

studien fanns 18 barn på Sköldpaddan och 14 barn på Gråsuggan. Arbetslaget på Sköldpaddan 

bestod av 5 pedagoger och på Gråsuggan 3 pedagoger.  
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Många barn börjar leka gemensamma lekar samt börjar intressera sig för det sociala samspelet 

barn emellan i lekar först i treårsåldern (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 142-

143). Därför har urvalet av barn som kommit att ingå i observationsstudien varit mellan 3 till 

6 år. Observatörerna Anna och Thilda fick bekräftat under vistelsen på förskolorna att det var 

just de äldre barnen på avdelningarna som oftast sökte tillträde till pågående lekar. 

Observationstillfällena begränsades till de tillfällen under dagen då barnen ägnade sig åt fri 

lek. Barn vars vårdnadshavare inte gav sitt samtycke till observationerna exkluderades från 

studien. 

Genomförande 

Inför observationsstudien kontaktades de utvalda förskolorna i informationssyfte. Missivbrev 

(bilaga 2 och 3) skickades ut till berörda vårdnadshavare i syfte att erhålla tillstånd att 

observera deras barn. Barnen fick själva ge sitt samtycke innan observationerna ägde rum.  

 

I samband med observationerna placerade sig observatörerna en bit ifrån lekens centrum men 

ändå så pass nära att denne kunde höra och se interaktionen barnen emellan utan att för den 

delen störa leken.  

Bearbetning och analys 

I direkt anslutning till genomförd observation renskrevs anteckningarna för att observationen 

skulle bli så nyanserad och detaljrik som möjligt då observatören hade situationen färsk i 

minnet (Bjørndahl, 2005, s. 46-47). Författarna har individuellt sammanställt och analyserat 

de observationsscheman som använts vid observationerna samt de anteckningar som förts 

utifrån de frågeställningar och teorier som ligger till grund för denna studie. Det enskilda 

arbetet följdes av en gemensam sammanställning med tillhörande analys och diskussion. I det 

enskilda arbetet presenterades vissa resultat i form av tabeller. I den gemensamma 

presentationen har dessa tabeller sammanfogats och författarna har valt att visa resultaten i 

form av ett diagram, detta för att läsaren ska ges en tydligare bild av de fakta som redovisas.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att det finns ett samband mellan den insamlade empirin och studiens 

frågeställningar (Bjørndahl, 2005, s. 115). Den empiri som samlades in med hjälp av 
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observationer och därefter analyserades utifrån ett sociokulturellt perspektiv gav svar på de 

frågor som ställdes. Detta innebär att validiteten i denna studie bedöms som god.   

 

Eftersom fokus för de genomförda observationerna legat på de handlingar barn utför när de 

söker tillträde i en pågående lek är det dessa handlingar som fokuserats och skrivits ner. Detta 

har lett till att enbart empiri som är har relevans för studiens frågeställningar har analyserats 

och detta har bidragit till att undersökningens validitet har stärkts. 

 

För att benämna pålitligheten i en studies resultat används begreppet reliabilitet. Observatören 

måste vara medveten om att dennes närvaro vid observationssituationer kan komma att 

påverka resultatet. I detta fall kan barnens sociala samspel ha påverkats av observatörens 

närvaro i rummet. Även observatörens förväntningar och egna erfarenheter kan komma att 

påverka vad som observeras (Bjørndahl, 2005, s. 36-41). Författarna till detta arbete har varit 

väl medvetna om observationsmetodens förutsättningar och observationsschemat har 

garanterat ett metodiskt tillvägagångssätt.  Detta har medfört att studiens reliabilitet har ökat. 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2013) har formulerat etiska krav som forskare ska följa vid vetenskapliga 

studier. Dessa är informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samt 

samtyckeskravet. I samband med en observationsstudie måste observatören inhämta ett 

formellt medgivande.. Det formella medgivandet för barn under 15 år meddelas via ett 

skriftligt medgivande från vårdnadshavarna. Författarna har utgått från de forskningsetiska 

principerna som är författade av vetenskapsrådet och utifrån dessa utformat ett missivbrev (se 

bilaga 2 och 3). Missivbrevet innehåller  information om undersökningens syfte och att det 

insamlade materialet endast ska användas i presenterad studie. Brevet innehåller även 

information om konfidentialitetskravet med löfte om att inget barn eller någon förskola 

namnges med verkliga namn utan att alla namn fingeras. Samtyckeskravet innebär att 

föräldrarna informeras om att de när som helst kan dra tillbaka sitt medgivande. Det 

informella medgivandet får observatören genom att fråga barnen om det är okej att denne får 

observera deras lek. Barnen informeras även att de när som helst under observationen kan dra 

tillbaka sitt medgivande. Data redovisas på ett sådant sätt att den omöjliggör identifiering av 

personer och förskolor. 
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Reflektioner över metoden 

Tidigare forskning visar att observation är en lämplig metod för att inhämta empiriskt 

material. Då syftet med undersökningen var att studera handlingar var valet av 

observationsmetoden givet. Eftersom empirin till denna studie inhämtats av två olika personer 

vid två olika förskolor kan detta ha konsekvenser för reliabiliteten eftersom situationerna 

enbart observerats och tolkas av en av författarna (Bjørndahl, 2005, s. 59). Reliabiliteten hade 

ökat ytterligare om båda författarna funnits på plats samtidigt, observerat samma situation och 

diskuterat sina intryck. Ett sätt att kringgå detta hade varit att använda videoinspelning vid 

observationstillfällena. På grund av begränsade resurser kunde dock inte videoinspelning 

användas.  

 

Vid en del tillfällen då observation påbörjats tillkom till situationen ett barn vars 

vårdnadshavare nekat medgivande till att barnet fick medverka i studien.  Detta ledde till att 

den observationen fick strykas och därför var det tidskrävande att samla in den empiri som 

behövdes för studien.  
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Resultat och analys 

Författarna till detta examensarbete, Anna och Thilda har sett att den empiri som insamlats på 

de aktuella förskoleavdelningarna visar tydliga gemensamma drag. Resultatet från de båda 

förskoleavdelningarna kommer först att presenteras gemensamt för att sedan presenteras 

under olika rubriker nämligen Förskoleavdelningen Sköldpaddan och Förskoleavdelningen 

Gråsuggan.  Undersökningens frågeställningar om vilka strategier barn använder för att ta sig 

in i en redan pågående lek samt vilka som resulterar i inneslutning och uteslutning i lek 

kommer att behandlas i följande kapitel. Frågan om varför vissa inträdesförsök är mer lyckade 

än andra kommer att behandlas i den gemensamma analysen på sid 30. 

Sammanställning av resultat från Sköldpaddan och Gråsuggan 

Totalt har 42 tillfällen då barn använt sig av strategier registrerats i de 30 observationer som 

genomförts. Av dessa strategier har 12 stycken lett till inneslutning i en redan pågående lek 

medan 30 stycken misslyckats.  

 

Antal strategier som registrerats under observationerna 

 

(Källa: Observationer på två förskolor under vårterminen 2013) 

 

Strategierna är följande: 

 

A. Att fysiskt kliva in i aktiviteten utan verbal handling. 

B. Att fråga om att få vara med. 

C. Att fråga någon deltagare om den pågående aktiviteten. 

D. Att be en vuxen om hjälp med tillträde. 

E. Att göra anspråk på det aktuella området eller något föremål i det. 
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F. Att börja prata med en deltagare om annat än den pågående aktiviteten. 

G. Att verbalt referera till regler angående tillträde i aktiviteter gällande på den aktuella förskolan. 

H. Att ge någon av deltagarna i leken ett föremål eller en present. 

I. Att introducera en ny aspekt eller ett nytt föremål i den pågående aktiviteten. 

 

I diagrammet kan utläsas att endast tre strategier använts gällande inträdesförsök som leder till 

inneslutning i en redan pågående lek. Bland de som inträdesförsök som misslyckas finns fler 

strategier representerade. I diagrammet blir det tydligt att strategin att fråga om att få vara 

med är den vanligast förekommande strategin samtidigt som i de fall då den använts oftast lett 

till att barnet inte blivit inneslutet i lek. Tre av strategierna, F, G och H som fanns med på 

observationsschemat har inte setts vid något observationstillfälle.  

 

Eftersom studien inte syftar till att kategorisera barnen utifrån vare sig ålder eller kön har 

barnens namn bytts ut mot bokstäver. Eftersom det inte är enskilda individers handlingar som 

är i fokus för undersökningen är inte bokstäverna individuella. Samma barn kan alltså 

förekomma i flera observationer men under olika bokstäver. I båda presentationerna har olika 

episoder presenterats och kategoriserats efter vilken/vilka strategier som identifierats i 

episoden. Resultaten följs av en gemensam analys. 

 

Förskoleavdelningen Sköldpaddan 

Thilda har befunnit sig på förskoleavdelningen Sköldpaddan där det finns totalt 18 barn 

inskrivna. Av dessa var 11 barn i åldern 3 till 5 år och var därför intressanta för 

undersökningen. Antalet observerbara barn reducerades till 10 då vårdnadshavarna till ett av 

barnen inte gav sitt medgivande. Totalt genomfördes 15 observationer vid 8 olika tillfällen 

under en period på fyra veckor vårterminen 2013. Dessa skedde såväl inomhus som utomhus 

vid tillfällen då barnen ägnade sig åt fri lek. Intressant är att barnen vid flertal tillfällen använt 

sig av flera strategier efter varandra.  

 

I exemplet nedan har barnet som söker inträde i leken använt sig av fyra olika strategier men 

trots detta inte lyckats få tillträde. Strategierna som identifierats i denna observation är: Att 

fråga någon deltagare om leken, att fråga om att få vara med, att göra anspråk på området 

samt att be en vuxen om hjälp med inträde. 
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Episoden med bageriet 

A och B sitter vid ett bord på förskolegården och öser med spadar ner snö i hinkar och 

sandformar. De leker bageri och låtsas att de bakar. Med jämna mellanrum ropar B: - Kom 

och köp! C som stått vid sidan av och studerat leken en längre stund går fram till bordet och 

frågar vad de bakar. B svarar att de bakar kakor, bullar och tårtor. C står kvar vid bordet men 

ignoreras av de andra som fortsätter baka. C frågar om att få vara med i leken men både A och 

B säger nej. C går en bit bort och avvaktar. Efter några minuter springer C iväg och hämtar en 

egen spade och hink och går fram till bordet och börjar ösa snö i hinken och säger: - Jag bakar 

sockerkaka! A utbrister: - Du får inte plats här, det är vårt bord, du får inte vara med! C ser 

ledsen ut och går bort till en pedagog och pratar. Pedagogen och C går gemensamt fram till A 

och B och pedagogen säger: - C säger att ni inte låter C vara med i er lek, stämmer det? B 

svarar: - Ja, vi är redan två bagare och då är det fullt! Pedagogen: - Men nog får väl C plats? 

A tittar på B och säger: - C kan ta hela bordet, vi har bakat klart nu! A och B lämnar bordet 

och springer iväg. C blir kvar vid bordet med pedagogen och de två fortsätter baka.  

 

I exemplet kan urskiljas att C först använder sig av strategin fråga någon deltagare om leken 

när C frågar vad de bakar för något. Då C får svar på frågan men inte blir inkluderad i leken 

byter C strategi och frågar om att få vara med. Då svaret blir nej gör C ytterligare ett försök 

genom att göra anspråk på området, även detta försök misslyckas och C använder slutligen 

strategin att be en vuxen om hjälp. I detta fall resulterade detta i att leken upphörde och inget 

av C:s försök att bli inkluderad i den pågående leken lyckades. I exemplet märks tydligt att de 

båda barnen som leker försvarar sin lek från hot utifrån och slutligen ger de hellre upp sin lek 

än låter ett tredje barn vara med. Detta är enligt Löfdahl (2004, s. 42-44) vanligt 

förekommande då barn söker inträde i en pågående lek. Löfdahl framhåller även att miljön 

och omgivningen påverkar möjligheterna till lek och leken påverkar omgivningen och de 

personer som finns i den (ibid.). Detta blir tydligt då omgivningen i detta fall är C och 

pedagogen som tillslut påverkar leken så mycket att den upphör. Det finns olika perspektiv att 

urskilja i exemplet ovan, C:s önskan om att få bli inkluderad och A och B:s gemensamma 

försök att skydda sin lek mot utomstående.  

I nedanstående observation ser vi ett försök till inkludering i lek som lyckas där följande 

strategi använts: Att introducera en ny aspekt eller ett nytt föremål i leken. 
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Episoden med bärgningsbilen 

A, B och C har byggt upp en bondgårdsvärld med hjälp av kaplastavar, lego, leksaksbilar och 

leksaksdjur. Det finns hagar till de olika djuren samt vägar och hus. De har lagt ner mycket tid 

och arbete på sin kreation. De deltagande barnen låtsas att de är en leksaksfigur och för 

tillfället leker de att dessa figurer ska hem till B:s figur och fika. Dörren in till rummet de 

befinner sig i är öppen och D har flera gånger gått förbi och kikat in på den pågående leken. D 

sätter sig nu i dörrhålet och iakttar tyst de andras lek. För tillfället är A och C:s figurer i B:s 

hus, bilarna är parkerade utanför, barnen leker att figurerna fikar och pratar med varandra. 

Barnen använder en pipig och tillgjord röst. A utbrister med tillgjord röst: - Tack för fikat, nu 

måste jag åka till jobbet, hej då! A placerar sin figur ovanpå en leksaksbil, gör ett brummande 

ljud med munnen och låtsas att bilen kör iväg. Bilen råkar välta en kaplastav och A utbrister: - 

Åh nej, vägen har gått sönder och min bil har kraschat, hjälp, ring bärgaren! D som 

fortfarande sitter i dörrhålet och iakttar ser på lådan med bilar som står alldeles bredvid. D 

skyndar sig och tar upp en leksaksbil som ser ut som en bärgningsbil, placerar den på golvet 

och säger med samma pipiga röst som de andra barnen tidigare använde: - Var det någon som 

ringde efter bärgaren? A svarar ja och leken fortsätter som innan fast nu med en fjärde 

deltagare.  

 

D använde sig av strategin introducera en ny aspekt eller ett nytt föremål i leken och dennes 

inträdesförsök lyckades. Att D iakttog leken innan inträdesförsöket påbörjades kan tolkas som 

att D läste av situationen och leken. Eftersom D då hade information angående lekens innehåll 

kunde D anpassa sitt inträdesförsök. Johansson (2008, s. 109) och Ytterhus (2003, s. 33-46) 

framhåller vikten av social kompetens hos barn som söker inträde till lek. Med detta menas 

bland annat förmågan att läsa av leken för att få kunskaper kring innehållet, deltagarnas olika 

positioner samt samspelet dem emellan. Hur god förmåga barnet som söker inträde i lek har 

att läsa av och tolka den pågående leken för att sedan använda informationen till att välja 

inträdesstrategi blir ofta avgörande i fall inträdesförsöket lyckas eller misslyckas (ibid.) I 

observationen blir detta tydligt då D innan inträdesförsöket iakttar leken och sedan tillför ett 

nytt föremål som en deltagare inne i leken önskat. Detta kan tolkas som att D vet att A vill ha 

hjälp av en bärgningsbil och D utnyttjar den informationen och väljer strategi utifrån detta. 

 

Episoden med drakmössan 

A och B leker inne i ett av rummen på förskolan där det finns utklädningskläder. De provar 

olika kläder och speglar sig och använder olika röster för att presentera sig som olika 
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karaktärer. C sitter på golvet utanför rummet med ett antal klossar framför sig. För en liten 

stund sedan byggde C med klossarna men nu sitter C med dem i handen och tittar på leken 

som pågår inne i det angränsande rummet. A och B fortsätter med att byta om till olika 

karaktärer och C reser sig upp, släpper klossarna och går in i rummet och säger: - Jag vet hur 

man kan klä ut sig till en drake. B svarar: - Ja, jag med men jag hittar inte mössan! C: - Vi kan 

leta efter den! B och C börjar leta efter drakmössan som de hittar snabbt och sedan fortsätter 

de leka tillsammans alla tre. 

 

Då situationen med drakmössan betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv blir det tydligt att 

mediering är ett steg i C:s internaliseringsprocess. C söker tillträde till den aktuella 

leksituationen och inhämtar information och kunskap kring situationen genom att sitta utanför 

och lyssna till den kommunikation som sker i leken. Språket blir i denna situation det främsta 

redskap som C använder för att tolka och förstå situationen. C kan utifrån den information 

denne avläst i leken göra ett medvetet och situationsanpassat val av inträdesstrategi. 

 

I flertalet av de observationer som genomförts på Sköldpaddan har barnens försök att bli 

inneslutna i en pågående lek misslyckats oberoende av hur många olika strategier som använts 

vid varje observation. Under de 15 observationerna var det endast vid 5 tillfällen som 

inträdesförsöken lyckades och den pågående leken fortsatte utan annan märkbar förändring än 

att den innehöll ytterligare en deltagare. Vid de tillfällen då detta inträffade hade barnet som 

sökte tillträde använt sig av strategin att introducera en ny aspekt eller ett nytt föremål i leken 

eller av strategin att fråga om att få vara med. I de 9 observationer som ledde till att barnet 

inte lyckades ta sig in i den pågående leken hade även de ovanstående strategierna 

identifierats, både i enskilda försök där endast en strategi användes men även som ett försök i 

ett led av olika strategier. Sammanlagt identifierades 19 tillfällen då barn använt sig av 

strategier för att ta sig in i en pågående lek. Av dessa ingår 14 av dem i kategorin som inte 

lyckades och endast 5 i kategorin som lyckades.  

 

Inträdesförsöken som ledde till inneslutning i lek (5) innehöll strategierna  

 Att introducera en ny aspekt eller föremål (4) 

 Att fråga om att få vara med (1)  

De försök som inte ledde till inneslutning i lek var 14 till antalet och där identifierades 

strategierna: 
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 Att introducera en ny aspekt eller ett föremål (3) 

 Att fråga om att få vara med (6) 

 Att be en vuxen om hjälp (2) 

 Att göra anspråk på det aktuella området eller något föremål i det (3) 

 Att fråga en deltagare om den pågående leken (1) 

 Att fysiskt kliva in i aktiviteten utan verbal handling (1) 

I de försök som ledde till att barnet blev inneslutet i lek använde sig barnet av endast en 

strategi vid varje försök. Det innebär att första försöket lyckades. I de fall då ett barn sökt 

tillträde men inte lyckades ta sig in i leken hade i alla försök utom två barnet gjort ytterligare 

minst ett försök i anslutning till det första. Detta kan i enlighet med vad Löfdahl (2004, s. 42-

44) skriver tolkas som en stark önskan hos barnet att bli innesluten i den pågående leken 

eftersom barnet inte ger upp utan byter strategier och gör återupprepade försök att få vara med 

i leken. I dessa fall då barnen nekades inträde upphörde den pågående leken eller fortsatte 

utan påverkan.  

 

 Barnen på Sköldpaddan använde sig i de fall då de inneslöts i lek uteslutande av två strategier 

nämligen att introducera en ny aspekt eller ett föremål i leken och att fråga om att få vara 

med.  
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Förskoleavdelningen Gråsuggan 

Anna har utfört sina observationer på den kommunala förskoleavdelningen Gråsuggan där 14 

barn finns inskrivna. På avdelningen är 9 av barnen i åldern 3 till 6 år och det är dessa barn 

som kommit att observeras. 15 Observationer har utförts under barnens fria lek, vid olika 

tidpunkter, i olika miljöer både inomhus och utomhus. Under de 15 observationerna har 23 

strategier registrerats, flera av inträdesförsöken inkluderar således fler än en strategi. Nedan 

följer ett urval av episoder där tillträdesstrategierna tydligt framträder. I den första episoden 

strategin att be en vuxen om hjälp med inträde identifierats. 

 

 Episoden med sjörövarskeppet 

Under den fria leken utomhus leker tre barn tillsammans i ett redskapsförråd. Barnen har ställt 

upp bandymål och plastbackar i en ring och leker att detta är ett sjörövarskepp. I 

dörröppningen in till förrådet står ett fjärde barn, A, och ser på. Ett av de lekande barnen tittar 

på A och säger: - Du står för solen! A vänder sig om och går mot en av pedagogerna och 

uttrycker sin önskan om att få vara med barnen och leka sjörövare. Pedagogen tar A i handen 

och går in i förrådet och säger: - Vi flyttar lite på målet här så kan A vara med och leka, det 

blir bra! Pedagogen släpper in A till de andra barnen innan hon lämnar förrådet. A sätter sig 

tyst på golvet medan de övriga barnen fortsätter sin lek.  - Nu sitter du precis där man inte får 

sitta, det blir jättebökigt, säger ett av barnen efter en kort stund till A. Leken avtar och barnen 

plockar undan redskapen för att sedan sprida ut sig på förskolans utegård. 

 

A står tyst vid sidan av de lekande barnen och är till synes intresserad av deras lek. När ett av 

barnen i förrådet säger åt A att denne står i vägen använder sig A av strategin att be en vuxen 

om hjälp. Pedagogen som A går till släpper in A till de övriga barnen men detta leder dock 

inte till att A innesluts i leken. Att de lekande barnen inte är positiva till att ytterligare barn 

ges utrymme i den pågående leken kan ses som ett sätt för dem att skydda leken och sitt 

interaktionsutrymme. Att ge tillträde till en ny deltagare kan leda till att leken ändras eller 

avslutas (Tellgren, 2004, s. 103-105). I episoden ovan hjälper pedagogen A att fysiskt inträda 

i leken men A blir aldrig deltagande och leken upphör snart därefter. 

 

I kommande två episoder har strategierna att fysiskt kliva in i aktiviteten utan verbal handling 

och att introducera en ny aspekt eller ett nytt föremål i den pågående aktiviteten identifierats 
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Episoden med hajen 

På en lekmatta som har mönster likt en stad sitter två barn, C och E, och leker med bilar och 

små plastfigurer. På mattan finns bilvägar, hus och en sjö. Barnen leker att de små figurerna 

bor i varsina hus och att de tar bilen för att hälsa på varandra. Ett par meter ifrån mattan sitter 

ett tredje barn, M som tyst tittar på de andra barnens lek. M sätter sig efter en stund närmare 

mattan utan att säga något och de andra barnen fortsätter leka. Efter någon minut vänder sig 

M om och tar upp en leksakshaj från golvet. M tar hajen och styr runt den i sjön utan att säga 

något. C upptäcker att M håller i hajen och utbrister: -  Ja, du är hajen, och då körde vi bil runt 

sjön och då försökte du ta oss och äta oss, visst? M inkluderas i leken och de tre barnen 

fortsätter leken tillsammans. 

 

M sitter till en början tyst en bit ifrån de andra barnen och ser på när de leker. Som Ytterhus 

(2003, s. 41) skriver så är det vanligt förekommande just att barnet sitter vid sidan av en lek 

för att studera den och kunna tänka ut en passande manöver för att bli delaktig. När M sedan 

sätter sig närmare så är detta fortfarande utan verbal handling. M innesluts i leken då C 

upptäcker att M infört ett nytt föremål som leder till att leken får en ny en ny aspekt. Att 

komma med konstruktiva initiativ som M här gjorde är enligt Ytterhus (2003, s. 41-43) en 

tillträdesstrategi som ofta leder till inneslutning i lek.  

 

Episoden med teatern 

I ett större lekrum befinner sig fyra barn, varav två D och E, sysselsätter sig med att spela en 

teater utifrån en bok som en pedagog tidigare läst för dem. D tittar i boken och talar om för E 

hur denne ska agera. Efter en stund utbrister E missnöjt: - Näe, det blir svårt, du får va den 

lilla lilla kossan! D svarar: - Men jag läser ju! Barnen diskuterar vad de kan använda som 

kossa när J plötsligt ropar till från andra sidan av rummet: -  Jag kan va kossa! J har just lekt 

med en bil och skjuter den ifrån sig för att sedan ställa sig på alla fyra och låtsas äta gräs från 

marken. D fnissar till och säger att J visst kan få spela ko och att E får fortsätta att vara 

gumma och katt. J inkluderas i leken och teaterspelandet fortsätter.  

 

Denna episod visar på hur J har befunnit sig på ena sidan av rummet men ändå 

uppmärksammat D och E:s teaterlek. Precis när D och E utrycker avsaknaden av en kossa 

kommer J med förslaget om att själv spela ko. J visar även upp sin färdighet genom att genast 

agera gräsätande ko. Initiativet tas tacksamt emot och de tre barnen fortsätter teaterspelandet 
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tillsammans alla tre. I episoden blir det tydligt att J genomgått en internaliseringsprocess 

innan denne påbörjar sitt inträdesförsök. J visar att denne har tillägnat sig information om den 

pågående leken och kan därför göra ett medvetet val av inträdesstrategi. 

 

De strategier som registrerats i följande episod är: att fråga någon deltagare om den 

pågående aktiviteten, att fråga om att få vara med och att introducera en ny aspekt eller ett 

föremål i den pågående aktiviteten. 

  

Episoden med penslarna 

A och L sitter vid ett bord utomhus där de leker med en varsin pensel. Leken handlar om att 

penslarna är prinsessor som dansar med varandra på bordet. B kommer springandes mot 

bordet och ropar: - Vad gör ni med penslarna? A svarar kort att penslarna är prinsessor, och 

vänder sig bort från B. - Får jag vara med? undrar B. L svarar: - Nej, det är bara vi och bara 

två penslar. B står kvar en stund vid sidan av bordet och iakttar de andra barnen för att sedan 

gå därifrån. Efter några minuter kommer B dock tillbaka och har då med sig en hink med 

vatten och utbrister: - Man kan måla med vatten på bordet! Ni får faktiskt prova om ni vill! 

Både A och L doppar sina penslar i vattnet och målar på bordet. - När vattnet är slut hämtar 

jag mera, jag kan vara er vattenhämtare, säger B och skrattar. A säger att B kan hämta fler 

penslar i förrådet vilket B gör. Sedan sitter de alla tre och målar med vatten på bordet. 

 

I episoden ovan ses hur B använder sig av tre olika strategier för att söka tillträde till lek. Den 

första strategin B använder sig av är att fråga om leken då B undrar vad barnen gör med 

penslarna. A svarar kort och vänder sig bort vilket tydligt visar på att leken endast är för de 

redan lekande. Efter detta frågar B om tillträde till leken vilket leder till ett nekande svar. Den 

tredje strategin som B visar upp är att introducera en ny aspekt i den pågående aktiviteten, i 

detta fall genom att hämta en hink med vatten. B erbjuder sig även att ta rollen som 

vattenhämtare. Genom att barnet har känsla för om denne kan delta i leken eller inte samt 

förmåga att kreativt använda material visar denne medvetenhet om lekens förutsättningar 

(Löfdahl 2004, s. 73). Den nya aspekten som B introducerar accepteras utav A och L som 

innesluter B i den omkonstruerade leken med penslarna. 
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Att göra anspråk på det aktuella området eller något föremål i det är en strategi som 

registrerats i följande episod: 

 

Episoden med kojan 

I en kuddhörna på avdelningen befinner sig B, M och J. Tillsammans har de av kuddar, filtar 

och mjuka klossar byggt upp en koja som de leker i. Barnen har lekt i ungefär tio minuter när 

A kommer till kuddhörnan. -  Jag bor också med er där i, säger A. De andra barnen protesterar 

och säger att det är deras koja som de byggt själva. A fortsätter: - Den stora kudden hade jag 

förut, och jag ska fortsätta att ha den nu! A närmar sig kojan och tar tag i en kudde vilket leder 

till att kojan rasar. - Ha! Ni är dumma och kojan är ful och dum, säger A argt. B, M och J 

skriker på A att sluta. En pedagog går fram för att rätta till kojan och frågar A om hjälp med 

att duka fram mellanmål. A lämnar kuddhörnan tillsammans med pedagogen. 

 

Att A önskar tillträde i leken kommer till uttryck då denne säger sig bo i kojan tillsammans 

med de andra barnen. A blir inte positivt bemött av de redan lekande barnen vilket leder till 

att A väljer strategin att göra anspråk på ett föremål i leken, i detta fall en kudde som håller 

upp kojan. Att A sedan raserar kojan kan kopplas till vad Tellgren (2004, s. 87-89) beskriver 

som en störande entré. Vissa barn som inte innesluts i lek efter att ha använts sig av en viss 

strategi tar till hårdare tag genom att avbryta eller förstöra den pågående leken, detta är dock 

en metod som ytterst sällan leder till inneslutning i lek (ibid.). A visade sitt misstycke genom 

att förstöra kojan och säga att den är ful och dum. Genom att sabotera en lek så förstörs även 

villkoren för just den leken, vilket gör att leken måste starta om från början, eventuellt med 

nya deltagare (Ytterhus, 2003, s. 62-63). De strategier A väljer leder i detta fall inte till 

inneslutning i leken och en pedagog leder bort A från kuddhörnan. 

 

Under de 15 observationstillfällena registrerades 23 strategier vilket kunde innebära att ett 

observationstillfälle kunde innehålla fler än en strategi.  En vanligt förekommande strategi var 

att fråga om att få vara med i leken vilket oftast ledde till ett nekande svar. Denna strategi 

kom ett fåtal gånger att efterföljas av andra mer lyckade strategier. Ett barn som nekats 

tillträde kunde således byta strategi och på så vis lyckas ta sig in i den pågående leken. En 

annan vanligt förekommande strategi var att be en vuxen om hjälp till tillträde. Detta ledde 

inte till inneslutning i något av de observerade fallen. Att en strategi förekom ofta betydde 

alltså inte att den var till gagn för barnet som ville inneslutas i en pågående lek. Den strategin 
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som vid flest tillfällen ledde till lyckade tillträdesförsök var att introducera en ny aspekt eller 

ett nytt föremål i den pågående aktiviteten. 

 

Av de 23 observerade inträdesförsöken ledde 7 stycken till inneslutning i lek. De strategier 

som användes var:  

 Att introducera en ny aspekt eller föremål (4) 

 Att fråga om att få vara med (2)  

 Att fysiskt kliva in i aktiviteten utan verbal handling (1) 

Det var 14 försök som inte ledde till inneslutning i lek var och där användes strategierna: 

 Att fråga om att få vara med (6) 

 Att be en vuxen om hjälp (5) 

 Att göra anspråk på det aktuella området eller något föremål i det (3) 

 Att fråga en deltagare om den pågående leken (2) 
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 Gemensam analys av observationerna på Sköldpaddan och Gråsuggan 

Resultatet av denna undersökning visar att det var komplicerat för barn som sökte inträde i en 

pågående lek att bli inneslutna i den aktuella leksituationen. Endast ett fåtal inträdesförsök 

som observerades i denna studie resulterade i inneslutning. Den strategi som visade sig vara 

mest framgångsrik i de observerade situationerna var strategin att introducera en ny aspekt 

eller ett nytt föremål i den pågående aktiviteten.  

 

En av frågeställningarna i denna studie handlar om att ta reda på varför vissa strategier 

fungerar och andra inte. Barn som leker tillsammans försvarar sin lek från nya deltagare som 

önskar bli inneslutna eftersom leken kan komma att ändras eller avbrytas om en ny deltagare 

innesluts (Löfdahl, 2004 s. 42-48). Detta påverkar huruvida ett barn innesluts i lek eller ej 

men faller utanför fokus i detta examensarbete då frågeställningarna endast motiverar 

studerandet av hur den enskilda individen som söker inträde i lek handlar. Något som 

observerats vid alla lyckade inträdesförsök på båda avdelningarna var att barnet som sökte 

inträde, innan försöket påbörjades stod vid sidan av leken och observerade den. Ytterhus, 

(2003, s. 41) menar att det faktum att barnen står vid sidan av leken för att iaktta den och 

skapa sig en egen bild av det sociala samspel som sker samt innehållet i leken gör att barnets 

förutsättningar att bli inneslutet i lek ökar. Barnet som sökte inträde hade alltså större chans 

att få bli en del av den pågående leken om denne hade information angående innehållet i 

leken, dess karaktär samt de olika rollerna som fanns i den. I samtliga av de lyckade 

inträdesförsöken sågs barnen stå utanför leken en tid innan ett inträdesförsök påbörjades. Sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta ses som en form av internalisering som Bråten 

(1998, s. 16) beskriver som den process som sker då en individ, i detta fall ett barn inhämtar 

information från sin omgivning och de sociala sammanhang den befinner sig i och gör 

informationen till egen kunskap. Denna kunskap kan sedan barnet använda för att göra ett 

medvetet situationsanpassat val av inträdesstrategi. Antalet strategier som använts vid 

inträdesförsöken, samt vilka strategier som lett till inneslutning i lek har varierat i de olika 

observationerna samt på de båda förskolorna. Resultatet av undersökningen visar att 

gemensamt för de försök som lett till inneslutning i lek oavsett hur många strategier som 

används i följd vid ett inträdesförsök så krävs det att barnet genomgått en 

internaliseringsprocess för att lyckas.  
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Diskussion  

Utmärkande för det sociokulturella perspektivets syn på lärande är att individen lär i 

meningsfulla sammanhang av varandra via interaktion (Säljö, 2005, s. 43-47). Ett 

förskolebarn vistas dagligen i olika sammanhang där interaktion sker. Ett av de viktigaste 

sammanhangen är den gemensamma leken. I lek kan ett barn öva sina sociala förmågor, 

utbyta kunskaper och erfarenheter samt bearbeta känslor i ett för barnet meningsfullt 

sammanhang (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 18-22). Det är därför av största 

vikt att pedagoger i förskolor har kunskaper om hur de kan stödja barn i deras relationsarbete 

så att de kan komma att ingå i lekens gemenskap (ibid.). Tidigare forskningsresultat visar att 

barn använder sig av olika strategier i sina försök för att bli inneslutna i en lek. 

Frågeställningarna i detta arbete syftar till att undersöka vilka av dessa strategier barn 

använder sig av, vilka som lyckas och varför vissa är mer framgångsrika än andra. 

 

Resultatet av denna undersökning visar att strategin att fråga om att få vara med är den mest 

förekommande men att den sällan leder till att barnet innesluts i lek. Detta stämmer väl 

överrens med ett resultat som Tellgren (2004) presenterar. Hon har noterat att denna strategi 

är den som pedagoger förespråkar att barn ska använda sig av och detta har blivit tydligt även 

i denna studie. Observatörerna Anna och Thilda har vid ett flertal gånger under 

undersökningsperioden noterat att pedagoger ger rådet till barn som söker stöd i 

relationsarbete att verbalt fråga om de får vara med. Detta kan kopplas till det som Öhman 

(2009) skriver om pedagogens roll i liknande situationer. Öhman beskriver att pedagogen 

måste var aktivt närvarande och ha god inblick i vad som sker i situationen för att kunna ge 

konkreta råd i den aktuella situationen gällande val av inträdesstrategi.  

 

Som presenterats i resultatdelen i detta arbete är det ett faktum att barn som lyckades med sina 

inträdesförsök hade genomgått en internaliseringsprocess i direkt anslutning innan ett 

inträdesförsök påbörjades. Detta kan appliceras på pedagogens ansvar gällande att tillägna sig 

kunskap om en leksituation innan denne ger ett barn råd angående val av inträdesstrategi. 

Exempelvis kan pedagogen iaktta och observera en leksituation för att sedan dela med sig av 

den informationen och ge ett barn konkreta förslag på hur barnet exempelvis kan tillföra en ny 

aspekt till den redan pågående leken och på så sätt öka sina chanser att inneslutas i den.  
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För att behandla frågan om varför vissa inträdesförsök lyckas bättre än andra måste 

situationen betraktas i sin kontext. Miljön, tidsstyrda rutiner, barns vistelsetider, 

gruppsammansättningar samt barnens dagsform är faktorer som påverkar inträdesförsökens 

utfall. Ivarsson (2004) menar att den tid barn på en förskola har att leka fritt begränsas av 

exempelvis vuxeninitierade aktiviteter, dagliga rutiner så som lunch och vila och barns olika 

vistelsetider. Detta skulle kunna ses som en anledning till att barn värnar om och beskyddar 

de gemensamma lekar de skapar och skulle kunna svara på frågan om varför de är rädda för 

att leken ska förstöras eller avbrytas. De har helt enkelt tidsramar för hur länge de tillåts 

befinna sig i lekens magiska värld. Tullgren (2004, s. 62-82) påpekar även att barnens fria lek 

påverkas av att pedagoger medvetet och omedvetet påverkar valet av barns lekar. Vissa lekar 

är mer accepterade än andra. Det finns regler kring att barn leker, vad de leker och hur de 

leker och även den fria leken kan således tolkas som styrd.  

 

Ofta finns det idag en tanke hos pedagoger på förskolor att alla barn måste få vara med och 

leka i alla situationer. I en situation då ett barn ses stå utanför den gemensamma leken har 

pedagoger en tendens att vilja hjälpa barnet in i lek oavsett om barnet uttryckt en önskan om 

att inneslutas i leken eller inte. Om pedagogen i detta fall tar initiativet till att barnet ska 

inneslutas kan konsekvensen för barnet bli att pedagogen istället stör barnet i en pågående 

internaliseringsprocess som kanske hade lett till att barnet själv tagit sig in i leken.  

 

Det finns en vision och en tanke hos många vuxna idag att alla barn alltid vill leka och att de 

alltid vill ingå i gemensamma sociala sammanhang. Barn i dagens samhälle och speciellt 

under den tid då barnen vistas på förskolan utsätts barnet ständigt för nya intryck. För att ha 

möjlighet att bearbeta dessa intryck behöver barn tid att varva ner och reflektera. Hur mycket 

tid ett barn behöver för detta är ytterst individuellt. Att ett barn väljer att inte alltid leka utan 

drar sig undan behöver alltså inte vara någonting negativt som behöver åtgärdas. Pedagoger 

behöver kunskap kring detta, vara lyhörda och närvarande i situationen för att kunna avgöra 

orsaken till en sådan situation för att kunna vara behjälpliga när det behövs. I fall där samma 

barn vid flera tillfällen befinner sig i sådana situationer bör pedagogen vara extra uppmärksam 

för att undvika att ett negativt mönster uppstår. I Westos (2006, s. 120-125) studie finns ett 

exempel där en liten pojke aldrig tar eget initiativ att leka med andra och inte heller till att 

leka själv. I fall som detta måste pedagogen ge barnet det stöd barnet behöver samt försöka 

hitta en orsak till problemet för att undvika att ett negativt mönster bildas. En annan orsak till 

att barn hamnar utanför leken kan vara att barnet har svårigheter att välja lämplig 
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inträdesstrategi. Wrethander Bliding (2007, s. 176-185) menar att inneslutning och uteslutning 

är två sidor av samma mynt och därför inte kan existera som skilda handlingar. För att skapa 

gemenskap med vissa innebär detta samtidigt att andra måste uteslutas. Den grupp individer 

som ingår i gemenskapen skapar ofta egna regler gällande inneslutning och uteslutning 

(Ytterhus, 2003, s. 51-71). Dessa regler kan vara svåra för pedagoger att identifiera och förstå 

men pedagogen har ändå ansvar att upptäcka negativa mönster i sådana sammanhang.  
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Konklusion 

Syftet med denna observationsstudie var att undersöka hur barn i förskolan går tillväga för att 

bli inneslutna i en pågående lek samt vilka tillvägagångssätt som leder till framgång och 

varför. Undersökningens resultat pekar i samma riktning som tidigare studier, nämligen att 

barn använder sig av inträdesstrategier för att inneslutas i lek. Vissa av strategierna har visats 

sig leda till inneslutning i lek oftare än andra. Resultatet har visat att den mest använda 

strategin och tillika den som pedagoger uppmuntrar barn att använda inte är den strategi som 

är mest framgångsrik. Detta sker ofta omedvetet från pedagogers sida och kan tolkas som att 

de saknar den kunskap som behövs för att vägleda barnen rätt. 

 

Analysen av studiens empiri har genomförts med utgångspunkten att barn använder olika 

strategier då de söker inträde i en leksituation. Denna studie uppmärksammar vikten av att 

barn kan göra ett medvetet val av för situationen lämplig inträdesstrategi. För att kunna 

genomföra ett sådant val måste barnet ha förmågan att kunna tillägna sig kunskaper kring den 

aktuella situationen innan valet görs. Pedagoger i förskolan har skyldighet att se till att alla 

barn lär sig att själva göra dessa val. Detta innebär att pedagoger måste ha god inblick i 

barnens lekar, dess innehåll samt gruppdynamiken.  

 

Samhällsdebatten idag belyser ett omdiskuterat problem gällande pedagogers arbetsbörda. 

Särskilt fokus läggs på pedagogers arbetsuppgifter i kontrast till den tid som finns tillgänglig. 

Idag går mycket av pedagogens tid åt till att dokumentera, planera och annat som konkurrerar 

med tid pedagogen kunde ha befunnit sig i barngruppen som aktivt närvarande. Mot bakgrund 

av denna studies resultat vore det aktuellt att vidare undersöka hur prioriteringsordningar 

kring pedagogers arbetsuppgifter bör se ut. Detta för att pedagoger på bästa vis ska kunna 

uppfylla det som står i läroplanen (Lpfö 98, 2010, s. 5) gällande förskolans värdegrund och 

uppdrag:  

 

”Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Observationsschema      antal försök        antal, leder till inträde 

 

 

 

 Kliva in – tyst   

 Fråga om att få vara med. 

 Fråga om aktiviteten. 

 Hjälp av vuxen. 

 Vilja ha platsen eller en leksak. 

 Prata om annat med någon i leken. 

 Regler att få vara med. 

 Ge present 

 Föreslå en ny aspekt eller infoga ett nytt föremål. 
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Jag heter Anna Odeheim och studerar till förskollärare vid Uppsala universitet. Under 

vårterminen kommer jag vistas på ditt/dina barns förskola. Under min tid här kommer jag att 

observera barnens fria lek med fokus på barns samspel och hur de går till väga för att 

inkluderas i pågående lekar. Detta ligger till grund för ett examensarbete som jag ska skriva 

under terminen. 

 

Jag kommer inte att fotografera, filma eller ta ljudupptagningar utan enbart använda mig av 

papper och penna. Alla namn på barnen kommer att fingeras och jag kommer inte att avslöja 

vilken förskola jag befinner mig på. 

 

Jag ber härmed om medgivande att få observera ditt/dina barn. Kryssa för det alternativ ni 

väljer och lämna lappen till mig eller någon av pedagogerna på avdelningen. 

 

Tack! 

 

 Anna Odeheim 

 

Anna.odeheim.9440@student.uu.se 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

□ JA, mitt/mina barn, ……………………………… (namn) tillåts delta i studien. 

 

 

□ NEJ, mitt/mina barn, …………………………….. (namn) tillåts inte delta i studien.  

 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: ………………………………………………………… 

 

mailto:Anna.odeheim.9440@student.uu.se
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Bilaga 3 

Hej! 

Jag heter Thilda Thorén och läser sista terminen på lärarprogrammet vid Uppsala universitet. 

Under denna termin kommer jag att skriva ett examensarbete. Jag planerar att skriva om barns 

olika sätt att ta sig in i en pågående lek. För att få mer kunskap kring hur detta går till kommer 

jag att observera barn lek. I praktiken innebär det att jag kommer att befinna mig där barn 

leker och med papper och penna skriva ner vad jag ser, jag kommer inte att använda mig av 

videoinspelning eller ljudupptagning.  

 

För att jag ska få observera ditt barns lek behöver jag ditt tillstånd. Det är frivilligt att delta 

och du kan som förälder närsomhelst under periodens gång välja att ändra ditt beslut.  

 

Jag vill understryka att jag följer etiska regler och anonymiserar förskola, ort, 

pedagoger och framförallt barnet så att ingen som läser det jag skrivit ska kunna lista ut 

vem jag observerat eller vart. Materialet kommer endast att användas till mitt 

examensarbete. 

Har du frågor eller vill ha mer information så tveka inte att höra av dig till mig! 

Mail: Thilda.thoren.2233@student.uu.se 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(Sätt en ring runt) 

 

o Mitt/ mina barn får observeras 

 

o Jag vill inte att mitt/ mina barn ska observeras 

Barnet/ barnens namn_______________________________________________ 

 

Vårdnadshavares 

underskrift________________________________________________________ 

 

(Lämnas till mig personligen eller till någon personal på förskolan snarast) 


