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Abstract 
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare agerar och stödjer barn i 

deras tillträde i den fria leken samt undersöka vilka tillträdesstrategier som används av 

barnen utifrån ett förskollärarperspektiv. Studien är kvalitativ och använder 

semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare som metod. Data transkriberades och 

analyserades genom att använda Corsaros studier med begreppen tillträdesstrategier 

samt kamratkulturer. Vid analysen framkom två teman: stöttning och tillgänglighet samt 

”får jag vara med?”. Båda teman har flera underrubriker. Studien visar att det fanns två 

olika uppfattningar kring stöttning och tillgänglighet, där den aktiva förskolläraren 

uppfattas som att förebygga exkludering långsiktigt medan den avvaktande 

förskolläraren har en mer kortsiktig plan och löser problemen som finns här och nu. 

Studien visar även förskollärarnas upplevelser kring barnens hinder och vägar till lek 

och vilka tillträdesstrategier som förskollärarna anser fungerar mer eller mindre bra för 

att få tillträde till den fria leken. En slutsats som framkom i vår studie utifrån 

tillträdesstrategier ur ett förskollärarperspektiv är att det inte är den strategi som 

förskollärarna uppfattar förekommer mest som är den som oftast leder till lek, något 

som även Corsaro har kommit fram till i sina studier.   
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Förord 

Under arbetsprocessen av detta examensarbete har några personer varit extra 

betydelsefulla som vi vill uttrycka vår tacksamhet till. 

 

Vi vill tacka förskolecheferna i deras engagemang och ert vidarebefordrande av våra 

önskemål av kontakt med förskollärare på era respektive förskolor.   

 

Vi vill tacka de förskollärare som deltagit i vår studie med värdefull kunskap, 

erfarenheter och givande diskussioner. Vi vill även tacka för ni tagit er tid under denna 

period och anpassat er verksamhet för att möjliggöra besök som genererat svar på våra 

frågor utifrån intervjuerna.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Paula Larsson för dina givande diskussioner, 

stöttning, kritiskt granskande och värdefulla synpunkter.  

 

Vi vill även tacka varandra för stöttning, diskussioner och mängder av skratt som tagit 

oss igenom denna givande process. Vi önskar varandra fortsatt lycka i vårt framtida 

yrkesliv. 

 

Gävle, 12/12–2018 

Rebecca Isoluoma och Erika Östgren 
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Inledning 

Under den sista verksamhetsförlagda utbildningsperioden under utbildningen upplevde 

vi båda att vi såg verksamheten genom andra ”glasögon” (Emilsson, 2014). Vi upplevde 

att efter sex terminer kunde vi uppmärksamma, förstå och synliggöra situationer och 

händelser på ett helt nytt sätt jämfört med tidigare verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder. Ett område som vi båda intresserade oss för var hur förskollärare 

stödjer barn i deras tillträde till den fria leken.  

 

De flesta barn går på förskolan under sin uppväxt och tillbringar många timmar med att 

leka och skapa olika kamratkulturer. Därför är det viktigt att förskollärare har kunskap 

om vilka strategier som verkligen fungerar för barnen för att de ska få tillträde till leken. 

Tellgren (2004) skriver om barnens samspel och hur de använder olika strategier för att 

få tillträde till den fria leken. Vi avser att studera Corsaros (1979) resultat om barns 

tillträdesstrategier till den fria leken ur ett förskollärarperspektiv. Det finns ingen 

självklarhet att alla barn alltid får vara med och leka då barnen har kommit olika långt i 

sin sociala utveckling. För att veta vilka tillträdesstrategier som är mer eller mindre 

framgångsrika har vi valt att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter 

kring inkludering och exkludering i förskolan samt hur förskollärare agerar för att 

motverka exkludering i barngrupperna.  

 

I förskolans läroplan belyses det hur viktig leken är för barnens utveckling och lärande, 

det behövs en medveten användning utav leken för att det ska leda till utveckling och 

lärande. Barnens lärande och utveckling främjas av interaktionen mellan vuxna och barn 

men också av interaktionen mellan barnen, då leken har en stor betydelse för 

interaktionen mellan barnen samt mellan de vuxna och barnen (Skolverket, 2016). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare agerar och stödjer barn i 

deras tillträde till den fria leken samt undersöka vilka tillträdesstrategier som används av 

barnen utifrån ett förskollärarperspektiv. 
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Frågeställningar 

• Hur uppfattar förskollärare barnens tillträdesstrategier som ger tillträde till den 

fria leken?  

• Hur uppfattar förskollärare barnens tillträdesstrategier som inte ger tillträde till 

den fria leken?  

 

• Hur agerar förskollärare där barnen blir exkluderade i den fria leken? 

 

Bakgrund 

I denna del kommer det att presenteras tidigare forskning och litteratur som berör det 

valda området, med specifikt stöd utifrån Corsaro studier kring barns tillträdesstrategier 

samt barns kamratkulturer ur ett förskollärarperspektiv.  

 

Barnens lek 

Begreppet den fria leken förknippas med Friedrich Fröbel (1782–1852) som var en 

pedagog från Tyskland, det var Fröbel som öppnade föregångarna till Sveriges 

barnträdgårdar som senare kom att bli våra moderna förskolor. Fröbels pedagogik 

grundar sig på att lek är en viktig del av barnens naturenliga sätt att formulera sig 

(Lindqvist, 1996). När läroplanen för förskolan infördes blev det en förändring i 

förskolan gentemot synen på lek. Tidigare hade den fria leken som barnen själva fick 

styra över varit en stor del i barnens vardag på förskolan, däremot när läroplanen 

infördes fick den fria leken mindre plats och barnen fick därmed mindre tid för att 

bygga nya och bibehålla sina kamratrelationer (Tullgren, 2004).  

Tigistu Weldemariam (2014) beskriver leken som ett verktyg för barns lärande och att 

den har en stor inverkan för barnen i deras sociala, intellektuella och känslomässiga 

utveckling. Vuxna har en stor roll i leken för barnens utveckling, om de vuxna inte är 

tillräckligt kvalificerade och utbildade kan deras deltagande i leken göra att leken inte 

utvecklas. Om däremot den vuxna har kunskap om barnens lek kan deras deltagande 

leda till att leken utvecklas och barns lärande ökar. För att kunna komma vidare i leken 

menar Knutsdotter Olofsson (2009) att de vuxna som finns kring barnen måste kunna 

låtsas och fantisera med barnen i leken, den vuxne är om den kan leka en eftertraktad 

lekkamrat som kan hjälpa till att följa de sociala lekreglerna och kan stödja barnen i 

deras lek. Tullgren (2004) menar genom sin studie att även den fria leken är till viss del 
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styrd av förskollärarna genom de oskrivna reglerna som finns i förskolans verksamhet. 

Dessa oskrivna regler kan vara att barnen inte får springa eller skrika inomhus och att 

barnen hela tiden måste städa efter sig, detta kan medföra att barnen blir störda i den 

pågående leken. Dessa regler kan påverka barnen i deras val av lekar då vissa lekar kan 

vara mera accepterade beroende på vilka regler som finns och hur de tolkas. Corsaro 

(2000) skriver om Erving Goffmans (1922–1982) teori om sekundära anpassningar, där 

barnen medvetet ändrar reglerna för att de ska passa dem bättre. Vid undanplockning 

efter lek och aktiviteter kan barnen komma med ”undanflykter” såsom att de plötsligt 

blivit kissnödiga eller att de har blivit dödade av gift. Barnen kan göra sekundära 

anpassningar för att anpassa sig efter situationen genom att göra vissa förändringar i 

lekreglerna. För de vuxna som observerar barnen, kan det se ut som att barnen följer 

lekens regler. Dock har barnen anpassat reglerna för att ge de barn som egentligen inte 

riktigt får vara med i leken en roll som inte riktigt passar in. Det kan vara att några barn 

leker mamma, pappa och barn. Det fjärde barnet som vill vara med får det, dock får den 

vara familjens hund som är ute på gården. Det är barnens sätt att säga att de egentligen 

inte vill ha med det fjärde barnet i leken, de kringgår regeln att alla får vara med genom 

att göra en sekundär anpassning utav lekens regler (Löfdahl, 2014). Vygotskijs syn på 

barnens lek var att genom leken utvecklade barnen sin kännedom om världen runtikring 

dem samt att det är genom leken som barnen blir medvetna om sina egna handlingar. 

Leken är ett möte mellan fantasivärlden, känslor samt den verkliga världen och barnen 

utvecklas genom att leka sina fantasier. Leken är en stor del av barnens vardag på 

förskolan och det är genom leken som barnen kan arbeta med sina känslor samt träna på 

sina sociala förmågor (Lindqvist, 1996). Även Skolverket (2016) menar att leken ska 

genomsyra och forma verksamheten på förskolan, genom leken ska barnen få möjlighet 

att uttrycka sig och bearbeta det som händer i deras liv, känslor som dyker upp samt hur 

deras erfarenheter påverkar dem.  

 

Kamratkultur 

Löfdahl (2014) skriver om Corsaros begrepp kamratkulturer, där Corsaro menar att 

barnen på förskolan utvecklar under dagarna sina egna kamratkulturer. Genom barnens 

olika kamratkulturer lär sig barnen vilka de kan leka med och vilka som bestämmer i 

leken. Genom sina studier har Corsaro (2015) kommit fram till att barnen skapar 

kamratkulturer tillsammans med andra jämnåriga barn genom att förnya, göra om och 

återskapa de olika kulturerna som barnen får ta del av i förskolan. Den kamratkultur 
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som visas i just en förskola är unik för barnen i just den barngruppen då barnen lärt sig 

hur den kamratkulturen fungerar. Detta kan göra det svårt för barn att byta förskola då 

barnen måste lära sig en ny kamratkultur med nya kamrater på den nya förskolan. Det 

kan göra att barn som byter förskola kan få det svårt att komma in i barngruppen på den 

nya förskolan, detta kan i slutändan riskera att barnet blir exkluderat av de andra barnen 

(Öhman, 2008). Barn vill skydda sina kamratrelationer i förskolan och barnen är 

medvetna att vänskapsförbindelser är bräckliga, därför försöker barnen att värna om 

sina relationer till sina kamrater. Med detta i åtanke kan det tänkas att exkludering av 

vissa barn betyder att barnen skyddar sina relationer och sina lekar emot andra barn som 

kan tänkas göra intrång i deras kamratkultur. För att barnen lättare ska kunna skapa sina 

kamratkulturer behöver de ha det talande språket för att kunna förhandla och förmedla 

vad det är de vill i leken (Löfdahl, 2014). Kamratkulturer skapas när barnen lär känna 

andra barn och skapar egna erfarenheter med varandra men även ifrån vuxenvärlden. I 

kamratkulturer uppstår och skapas regler hur barnen är mot varandra, vilka som 

bestämmer samt vilka som får vara med i leken, barnen är medvetna om vilken status 

och position de har inom sina olika kamratkulturer (Öhman, 2008; Löfdahl, 2014). 

Även Corsaro (2015) beskriver att det är genom rutiner, handlingar, värderingar och 

olika funderingar som barn delar med varandra som kamratkulturer uppstår. 

Kamratkulturer uppkommer när barnen leker och umgås mycket tillsammans, det är då 

barnen lär sig hur deras relationer fungerar tillsammans med de andra barnen då barnen 

ofta leker samma lekar inom sin kamratkultur (Tellgren, 2004). 

 

Tillträdesstrategier 

Corsaro (1979) har kunnat särskilja femton olika tillträdesstrategier som barn använder 

sig av för att få tillträde till den fria leken där den vanligaste är den icke-verbala 

strategin. Denna strategi innebär att barnen samspelar och försöker gå in i leken utan att 

säga något till de barnen som redan leker. En annan vanlig strategi som barnen använder 

är att de ber att få vara med. Vanligast är att barnen använder sig utav flera olika 

tillträdesstrategier samtidigt.  

 

Nedan visas Corsaros (1979) engelska benämning och sedan presenteras vår egna 

tolkning av Tellgrens (2004) förklaring där tillträdesstrategierna beskrivs med våra egna 

ord. Strategiernas ordning står utifrån den Corsaro anser är vanligast först, däremot 
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menar Corsaro (1979) att den tillträdesstrategi som används mest inte är den som är 

mest framgångsrik och leder till lek varje gång. 

 

 

Tabell 1: De tillträdesstrategier Corsaro (1979) identifierat. 

 Corsaros femton 

tillträdesstrategier 

Svensk översättning Beskrivning av strategier 

1 Non-verbal entry Ickeverbal entré Att träda in eller i närheten av 

ett område eller situation utan 

att verbalt säga något.  

2 Producing variant of ongoing 

behavior 

Skapa en variant av 

pågående beteende eller 

handling 

Att verbalt eller icke verbalt 

träda in i ett område eller 

situation och skapa ett 

beteende eller efterlikna en 

handling som redan pågår.  

3 Disruptive entry Störande eller 

avbrytande entré 

Att verbalt eller icke verbalt 

träda in i ett område eller 

situation och störa eller avbryta 

pågående aktivitet.   

4 Encirclement Omge ett område Att omge eller cirkulera runt 

ett område eller situation där 

aktivitet pågår. 

5 Making claim on area or object Göra anspråk på ett 

område eller föremål 

Att träda in i ett område för att 

göra anspråk på området eller 

ett föremål.  

6 Request for access Förfrågan om tillträde Träda in i ett område eller 

situation för att framföra en 

förfrågan om tillträde. 

7 Questioning participants Fråga en deltagare Att träda in i ett område eller 

situation där det är en 

pågående aktivitet för att fråga 

en eller fler deltagare. 

8 Reference to adult authority Hänvisning till vuxnas 

auktoritet 

Att träda in i ett område eller 

situation och via att hänvisa till 

vuxnas auktoritet få tillträde till 

pågående aktivitet.  

9 Offering of object Erbjuda föremål Att verbalt eller ickeverbalt 

erbjuda föremål till deltagare 

för att få tillträde till en 

pågående aktivitet. 

10 Greeting Hälsning Att söka tillträde till pågående 

aktivitet genom att verbalt 

hälsa på en eller flera 

deltagare.  

11 Reference to affiliation Hänvisning till 

vänskapsrelationer 

Att träda in i ett område eller 

situation genom att hänvisa till 

vänskapsrelationer till 

deltagare i pågående aktivitet.  

12 Aid from non-participant Hjälp ifrån utomstående 

eller icke deltagare 

Verbalt fråga en icke deltagare 

om hjälp för att få tillträde till 

pågående aktivitet eller 

område. 

13 Accepting invitation Anta inbjudning Att träda in i ett område eller 

situation för att anta/godkänna 
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Tellgren (2004) menar att barn som redan har en trygg och stabil lekvärld ofta skyddar 

leken från andra barn och inte släpper in något mer barn i den redan pågående leken. 

För att få tillträde måste de barn som vill vara med i leken vara envisa och uthålliga för 

att få tillträde till leken. Både Tellgren (2004) och Corsaro (1979) menar att barn därför 

utvecklar olika strategier för att få tillträde till andra barns lekar. För att få tillträde till 

en redan pågående lek måste barnen många gånger använda sig av flera olika 

tillträdesstrategier för att få möjlighet att vara med i andra barns lekvärldar (Tellgren, 

2004). 

 

Förskollärarens roll 

Leken är betydelsefull för barnens lärande och utveckling, det är genom den 

vuxenstyrda leken som de vuxna kan underlätta för barnens utveckling och lärande 

(Skolverket, 2016). Öhman (2008) skriver hur viktigt det är att förskollärarna har 

kunskap om barnens relationsarbete, hur och varför barnen exkluderar eller tar med 

vissa kamrater i leken. Genom att vara aktiva förskollärare kan förskollärarna observera 

hur barnens olika leksituationer artar sig och kan då lättare se om det handlar om att 

utesluta något barn ur leken eller om det handlar om att skydda en redan pågående lek. 

En aktiv och kunnig förskollärare kan också uppmärksamma om det bildas mönster i 

dessa uteslutningar och ingripa om dessa mönster blir negativa. För att kunna hjälpa 

barnen i förskolan att bli kompetenta lekaktörer behöver förskollärarna ha kunskap 

kring hur barn blir inkluderade eller exkluderade i leken (Öhman 2008). Alla barn har 

inte de lekkoder som behövs för att få tillträde till den fria leken, de lekkoderna menar 

Knutsdotter Olofsson (2009) att barnen lär sig genom att leka med andra barn och 

aktiva förskollärare. Barnen behöver för att lära sig och utvecklas vara engagerade, 

produktiva och aktiva i leken. När det uppkommer svårigheter behöver det finnas aktiva 

förskollärare som stöttar och finns tillgängliga för att hjälpa barnen framåt i leken. 

en inbjudan från en eller flera 

deltagare.  

14 Suggest other activity Föreslå andra aktiviteter Att träda in i ett område eller 

situation av pågående aktivitet 

för att föreslå deltagare om att 

starta andra aktiviteter. 

15 Reference to individual 

characteristics 

Hänvisa till enskilda 

egenskaper 

Att träda in i ett område eller 

situation av en pågående 

aktivitet för att verbalt hänvisa 

till enskilda egenskaper av en 

eller flera deltagare.  
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Förskollärarna kan genom en aktiv förskollärarroll hjälpa till i leken för att göra den 

starkare och driva den framåt, de kan också hjälpa till så att leken inte blir avbruten eller 

förstörd. Framför allt kan förskollärarna se om det uppkommer några konflikter mellan 

barnen och då kan de hjälpa dem samt stötta dem i deras konflikthantering (Tullgren, 

2004). Förskollärare som aktivt är med och leker och håller på de sociala lekreglerna 

samt hjälper barnen i deras lek blir en uppskattad och eftertraktad lekkamrat. Den fria 

leken betyder inte att barnen ska leka utan vuxen utan att det är barnen som ska komma 

på vad de ska leka. Om förskollärarna inte är med i leken utan agerar avvaktande när 

spänningar uppstår kan det leda till att leken tar slut eller att de barn som vill in i leken 

inte får tillträde (Knutsdotter Olofsson, 2009). 

 

Metod 

I detta avsnitt presenteras det vilken metod som använts i denna studie, samt en 

presentation och resonemang kring urval, genomförande och bearbetning. Det kommer 

även att visas de etiska överväganden som tagits till hänsyn under arbetsprocessen av 

studien. 

 

Urval 

Studien utgörs och bygger på intervjuer av sju förskollärare ifrån fyra olika förskolor. I 

urvalet av förskollärare valdes bekvämlighetsurvalet vilket i sin tur betyder att urvalet 

byggde på våra egna personliga kontakter (Bryman, 2002). Denna metod av urval 

valdes på grund av att det fanns svårigheter att få deltagare till studien i första utskicket 

av missivet (bilaga 1) när vi skickade ut förfrågan ur ett randomiserat urval, då tanken 

var att vi skulle skicka ut förfrågan till flertalet förskolechefer för att få en så stor bredd 

på studien som möjligt. Dock visade det sig svårare än planerat, därför beslutades det att 

använda bekvämlighetsurvalet istället då studien hade en begränsad tidsrymd, då det 

insågs snabbt att det gick mycket tid för att leta respondenter för intervjuer. Efter 

kontakt med förskolecheferna vidarebefordrades våra önskemål vilket genererade åtta 

kontakter med förskollärare, dock valde en deltagare att avbryta sin medverkan. I 

beaktande av risken att förskollärare som arbetar på samma förskolor kan ha liknande 

arbetssätt och synsätt användes flertalet förskolor för att öka uppfattningarna och 

erfarenheterna kring förskollärares stödjande av barn. Det viktigaste urvalskriteriet som 
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studien utformades utifrån var att de deltagande i studien skulle vara förskollärare med 

godkänt examensbevis samt att de är aktivt arbetande inom förskoleverksamheten.  

 

Undersökningsmetod 

I denna studie valdes en kvalitativ forskningsmetod genom semistrukturerade intervjuer 

med sju aktiva förskollärare på fyra olika förskoleverksamheter. I studien användes 

semistrukturerade intervjuer på grund av att det medför att intervjuerna till viss del 

utformas utifrån förskollärarens svar samtidigt som alla deltagare får samma 

utgångsfrågor (Bryman, 2002). Gillham (2008) belyser att genom öppna frågor kan 

svaren bli olika lång och olika utvecklade beroende på den som svarar, detta medför att 

intervjuerna blir mer fria än en manusstyrd dialog. De fördelar som finns med denna 

intervjumetod medför en trygghet för deltagarna då det känns mer som ett samtal än 

som ett ”förhör” samt ger inte en opersonlig känsla som är en risk om det används 

strukturerade intervjuer (Bjørndal, 2005). Under intervjuerna användes det 

ljudupptagning via mobiltelefoner samt anteckningar med papper och penna som stöd 

till ljudupptagningen. 

  

Genomförande av intervjuer 

I denna studie lades det vikt på att utforma frågor som var effektiva och lättförstådda 

men som även uppmuntrade till att de deltagande skulle berätta med sina egna ord kring 

deras erfarenheter och upplevelser. För att deltagarna skulle få en känsla av trygghet 

inledes intervjuerna med att ställa okomplicerade frågor om deras bakgrund som var 

lätta att svara på (Bjørndal, 2005; Bryman, 2002). Inför intervjuerna togs personlig 

kontakt med de deltagande förskollärarna och kom överens om tider som passade dem 

samt verksamheten. De deltagande förskollärarna ordnade med rum för intervjuerna, 

rummet var i regel avskilt i förskoleverksamhetens lokaler där intervjuerna kunde ske 

ostört i lugn och ro. Intervjuerna inledes med att informera deltagarna i studien kring 

deras rättigheter. Sedan följde frågor (bilaga 2) som riktade sig kring studiens syfte och 

frågeställningar. Samtliga sju intervjuer pågick mellan 8–25 minuter per deltagare. 

 

Bearbetning och analys av data 

Efter intervjuerna granskades materialet för att inleda en transkribering och 

sammanställning av alla inspelade intervjuer. Transkriberingen skedde genom att lyssna 
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på materialet flera gånger samtidigt som det skrevs ner det som sades. Efter 

transkriberingen började processen med att urskilja likheter och olikheter i materialet 

för att sedan göra en tematisk analys (Bryman, 2002). I analysen av materialet gjordes 

det flertalet tankekartor i samband med transkriberingen av det inspelade intervjuerna. 

På tankekartorna samlades likheter och olikheter som kunde urskiljas utifrån 

intervjuerna och därefter kunde olika förskollärarroller synliggöras samt vilka 

tillträdesstrategier som förskollärarna kunde delge i sina intervjuer som gav vägar eller 

hinder för barnens tillträde till den fria leken. Utifrån kategoriseringen skapades sedan 

kategorierna stöttning och tillgänglighet samt ”får jag vara med?” med respektive 

underkategorier som presenteras under rubriken resultat.   

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Bryman (2002) menar att reliabilitet belyser undersökningens trovärdighet medan 

validitet belyser studiens tillförlitlighet. Däremot poängterar Bryman (2002) att forskare 

som använder sig av kvalitativa metoder bör använda alternativa kriterier kring 

bedömningar av metodens tillförlitlighet och äkthet. Bryman anser att det istället ska 

användas fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt objektivitet. 

Ljudet från intervjuerna spelades in för att på detta vis få hög trovärdighet i studien, 

anteckningar fördes för att sedan bearbetas och intervjuerna sammanfattades för att 

jämföra materialet inför resultatdelen. Det inspelade ljudmaterialet lyssnades noga på 

flera gånger för att undvika egna tolkningar eller värderingar. Dock kan den mänskliga 

faktorn bidragit till att missar kan ha framkommit då skriftspråk och talspråk inte är 

likvärdiga, eftersom kroppsspråk, mimik och tonfall lätt faller bort i transkriberings 

processen. Genom att genomföra felanalyser och föra en diskussion kring tänkbara 

felkällor eller andra förhållanden som kan påverka studiens resultat går det att undvika 

referenser eller material som kan påverka studies tillförlitlighet och äkthet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Med överförbarhet menas det att om undersökningen skulle få 

samma resultat utifall studien undersökts av en annan forskare eller student. Vi har 

åsikten att om studien genomförts på nytt hade resultatet inte blivit detsamma, det är på 

grund av att studiens resultat påverkas av olika situationer, kontexter samt att 

deltaganars svar är färgat av deras egna erfarenheter (Bryman, 2002).   

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer kring god 
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forskningsetik. Löfdahl (2014) belyser att informationskravet är en viktig del i 

genomförandet av intervjuer i en studie. Därför påbörjades studien med att skriva ihop 

ett skriftligt missivbrev (bilaga 1) med information kring undersökningen, syftet med 

studien och att få kontakt med aktiva förskollärare. I missivet beskrevs även att de 

deltagande förskollärarna skulle förbli anonyma under hela processen samt att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan, vilket även förtydligades för varje deltagare 

innan själva intervjun för att ännu en gång påminna om deras rättigheter enligt 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Hänsyn har tagits till nyttjandekravet 

genom att det insamlade materialet endast kommer att hanteras och användas av oss och 

inte i andra forskningssyften. Efter att studien blivit godkänd av examinator kommer det 

insamlade materialet att förstöras. De deltagande har fått information om att denna 

studie kommer efter godkännande att bli en offentlig handling som kommer kunna läsas 

av allmänheten. 

 

Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet utifrån intervjuerna med förskollärarna att redogöras. 

Sju aktiva förskollärare från fyra olika förskolor intervjuades och har i studien 

anonymiserats för att skydda den personliga identiteten. I citaten kan vissa ord vara 

skrivna med versaler för att påvisa att förskolläraren uttrycker en viss beskrivande 

känsla till ordet eller meningen. Vi har också valt att använda oss av […] för att markera 

i citaten att något förskollärarna säger inte är relevant i sammanhanget och inte påverkar 

studiens resultat. Innan undersökningens resultat presenteras redogörs studiens syfte och 

frågeställningar ännu en gång för att påvisa att resultatet har kopplats till studiens syfte 

och frågeställningar.  

 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare agerar och stödjer barn i 

deras tillträde till den fria leken samt undersöka vilka tillträdesstrategier som används av 

barnen. 

 

• Hur uppfattar förskollärare barnens tillträdesstrategier som ger tillträde till den 

fria leken?  

• Hur uppfattar förskollärare barnens tillträdesstrategier som inte ger tillträde till 

den fria leken?  
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• Hur agerar förskollärare där barnen blir exkluderade i den fria leken? 

 

Får jag vara med? 

I detta avsnitt kommer de tillträdesstrategier som barn visar i samband med deras försök 

för att få tillträde i den fria leken enligt förskollärarna belysas. I intervjuerna beskriver 

förskollärarna att de kan synliggöra flertalet tillträdesstrategier och att de utifrån deras 

egna erfarenheter beskriver barnens framgång och hinder med dessa strategier. 

 

 

 

Figur 1: visar de tillträdesstrategier barn visar i den fria leken enligt förskollärarna. 

 

Vägar till lek 

Under intervjuerna nämner alla förskollärare att det finns flera olika vägar till lek och 

alla fungerar inte varje gång. Dock kunde de utifrån sina egna erfarenheter synliggöra 

vissa tillträdesstrategier som är mer framgångsrika hos barnen i deras försök till tillträde 

i den fria leken.  

 

Flera förskollärare sammanfattar barnens tillträdesstrategier genom att beskriva att det 

mer handlar om relationer och redan erövrad lekförmåga samt lekkoder. Förskollärarna 

belyser att genom barnens redan etablerade kamratkulturer ges barnen större 

förutsättningar för att lyckas få tillträde till den fria leken.   
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Jag tror inte de är själva frågan […] dem här kan man leka med och det lär 

sig barnen snabbt.  

 

Dem barnen som har en lekförmåga redan och kan vara sådana som drar 

vidare en lek och utveckla leken. […] då är det lättare och vara med om 

man inte tar över alltihopa, för de kan ju gå åt de hållet också. […] Har 

man verbalförmåga, lekförmåga och lekkoder, har man det så är det lättast.  

 

Förskollärare nämner att en annan tillträdesstrategi som förskollärarna anser är 

framgångsrik hos barnen är att observera en redan etablerad lek för att sedan anta en roll 

för att få tillträde till leken.  

 

När barnen leker sig i mot, typ går in i en mamma och pappa lek 

exempelvis och säger ”nu kommer jag, jag är storasyster”.  

 

En annan liknande strategi som barnen använder sig av är att erbjuda en sak eller ett 

föremål för att sedan få tillträde till den pågående leken. En förskollärare nämner att 

denna strategi är framgångsrik eftersom barnen då tillför något till den redan etablerade 

leken vilket medför att den kan utvecklas vidare.  

 

Att de kommer med en mugg eller en kanna […] för att tillföra något till 

leken. ”Här är mjölken!”.  

 

Avslutningsvis beskriver flera förskollärare vikten av kommunikation för att vinna 

tillträde till den fria leken. En förskollärare beskriver genom sitt citat att genom den 

verbala förmågan upplever de att barnen lättast kan ta kontakt med varandra.  

 

Det mest framgångsrika är när barnen går in i leken och inte frågar helt 

enkelt, utan säger ”Jag är också med!”.  

 

Dock finns det några av förskollärarna som problematiserar den verbala 

tillträdesstrategin som används av barnen för att få tillträde i den fria leken. 

Problematiseringen av den verbala strategin kommer vidare redogöras i underrubriken 



 

14 

 

hinder för lek.  

 

Hinder för lek 

I tidigare avsnitt fanns det en del förskollärare som argumenterade för att de verbala 

tillträdesstrategierna var en väg till leken men det fanns även några förskollärare som 

under intervjuerna diskuterade och argumenterade för att de verbala strategierna även 

kan vara ett hinder för barnen för att få tillträde till den fria leken.  

 

Dem kan ju få nej också, att nej du får inte vara med i leken. Då kan det 

också upplevas jobbigt för vissa.  

 

De flesta barn frågar om de får vara med och där efter får man ett svar. 

Och oftast blir det nej.  

 

Det förekom även under intervjuerna med samtliga förskollärare att den tillträdesstrategi 

som har minst framgång hos barnen samt ger hinder för lek är störande eller avbrytande 

entré. Denna strategi menar förskollärarna är den strategi som ger minst förutsättningar 

till barnen för att lyckas få tillträde till den fria leken. Förskollärarna menar på att denna 

tillträdesstrategi är den som är det största hindret för att få tillträde till den fria leken 

eftersom den är destruktiv och att barnen inte kommer vidare efter det. 

 

Att bara hoppa in och ta över […] och så kanske man inte alls har någon 

aning om vad leken handlar om.  

 

När de går in och förstör, både med handling och med ord.  

 

Avslutningsvis beskriver förskollärarna följderna kring att hänvisa till en vuxen eller en 

annan auktoritet. Förskollärarna beskriver att denna tillträdesstrategi är ganska vanlig 

hos barnen men att den även som den störande och avbrytande entrén hindrar barnen till 

att få tillträde till den fria leken. En förskollärare menar att barnen som hänvisar till 

”alla får vara med” ofta möts av någon sorts av motstånd ifrån dem som redan leker 

efter ett sådant uttalande. En annan förskollärare stärker det påståendet genom att 

beskriva att barnet då kan bli erbjuden en mindre eller betydelselös roll i leken som 

exempelvis hund eller en pappa som bor långt borta. Förskollärarna beskriver att det 
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medför att det ser ut som att leken fortsätter och att ingen exkludering sker, men i själva 

verket kan det ske både exkluderingar och kränkningar i leken.  

 

Stöttning och tillgänglighet 

I denna del kommer förskollärarens agerande och erfarenheter presenteras genom att 

redogöra dem i underrubrikerna aktiv förskollärarroll, avvaktande förskollärarroll samt 

värna om leken. Den aktiva förskollärarrollen agerar för att motverka att barn ska bli 

exkluderade i den fria leken under det långa loppet. Medan den avvaktande 

förskollärarrollen agerar just för stunden, den löser situationen här och nu. Värna om 

leken belyser förskollärarnas synsätt kring ”alla får vara med” och att ibland måste 

förskollärarna sträva efter att värna om leken istället. Båda underrubrikerna belyser 

olika strategier hos förskollärarna för stöttning och tillgänglighet hos barn som 

exkluderas i den fria leken.  

 

 

 

Figur 2: visar förskollärares strategier vid stöttning och tillgänglighet. 

 

Aktiv förskollärarroll  

Något som samtliga förskollärare var överens om var vikten av att finnas tillgänglig och 

vara nära barnen för att kunna upptäcka exkludering ibland barnen. Den strategi som alla 

förskollärare nämner är att leka som vuxen. Genom att vara med och leka som 
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förskollärare bidrar det med faktorer som främjar de barn som har svårigheter att få 

tillträde till den fria leken eller blir exkluderade. 

 

Att man är med själv, för då blir det oftast väldig populärt. […] då kan den 

här som inte får vara med, bli populär istället.  

 

Man kan erbjuda barnet att hitta en annan kompis, att hjälpa till. Jag kan 

också vara med om man vet att det är barn som tror att leken blir förstörd 

om det kommer ett barn till.  

 

Förskollärarna benämner även att strategin ”leka som vuxen” gör att förskollärarna blir 

mer medveten om vad som faktiskt sker i leken, något som förskollärare annars kanske 

missar. Utåt sett kan leken verka vara en hälsosam och meningsfull lek, däremot om 

förskollärare närmar sig och är med och leker själv kan förskollärare upptäcka 

exkluderingar i själva leken. 

 

Det går inte som vuxen att stå med armarna i kors och säga ”de leker så 

bra!”. För det kan man ju inte veta om man inte är med, det kan ju vara 

jättemycket kränkningar i en lek.  

 

Två förskollärare nämner även lekgrupper eller lekscheman som ett sätt för att hjälpa de 

barn som har svårigheter med att komma in i leken eller barngruppen. De menar att barn 

behöver dessa lekkoder för att ha förutsättningarna för att lyckas från första början och 

för vissa barn kommer inte dessa lekkoder naturligt. Förskollärarna menar då att barnen 

måste träna på att leka, och via exempelvis lekgrupper samt lekscheman får barn med 

svårigheter möjligheten att träna, utforska och testa på att leka tillsammans med antingen 

en vuxen eller andra barn som redan kan dessa lekkoder. Flera förskollärare benämner 

även denna problematik på andra sätt, både genom det fysiska likväl genom det 

emotionella. Förskollärarna menar med andra ord att barn både måste träna fysiskt men 

även emotionellt för att få dessa lekkoder och förstå att handlingar har konsekvenser. 

 

Alla barn måste ha klart för sig att man inte kan utesluta någon, då får man 

prata om känslor och hur man gör. Man kan också berätta för barnen att 

”Kalle” kanske inte vet hur man gör när man leker.  
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De kanske vill vara med, men kanske inte kan sätta ord på det.  

 

Samtidigt som man vill att de ska komma på, så måste jag ju erbjuda. För 

dem har ju inte alla strategier än.  

 

Det var endast en förskollärare som benämnde värdet av att arbeta med exkludering inom 

arbetslaget. Förskolläraren menar på att det är viktigt att lyfta samt belysa för arbetslaget 

tidigt när det gäller systematisk exkludering och att de därefter lär göra åtgärdsplaner för 

att få in det drabbade barnet in i barngruppen och leken igen, samt ge barnet strategier för 

att få tillträde i den fria leken och bli en värderad lekkamrat.  

 

Avvaktande förskollärarroll  

Vid några tillfällen under intervjuerna beskriver förskollärarna strategier i sitt agerande 

som uppfattas mer avvaktande i jämförelse till deras tidigare agerande. Ett agerande som 

flera förskollärare nämner är att som förskollärare kan de erbjuda en annan aktivitet till 

barnet som har svårigheter att få tillträde, som exempelvis kolla i en bok, pärla eller hjälpa 

till att duka. En annan strategi som förskollärare nämner är att ibland kan de be barnet att 

vänta ut en grupp barn som redan leker, att det kanske inte finns plats i leken just nu eller 

om de väntar en stund kanske möjligheter för tillträde till leken ”öppnar sig”.  

 

Avslutningsvis presenteras en strategi som används av förskollärare för att motverka 

exkludering eller grupper som låser sig. Förskollärare poängterar att ibland är det inte det 

enskilda barnet som kan vara problematiken vid exkludering, utan att det kan finnas 

grupperingar eller kamratkulturer i förskolan som låst sig och inte vill eller vågar släppa 

in nya kamrater. En strategi som förskollärare kan använda är att dela på barngruppen för 

att ge barnen andra möjligheter att se och upptäcka andra kamrater.  

 

Värna om leken 

I intervjuerna med förskollärarna stod det klart och tydligt att samtliga förskollärare 

tycker det är viktigt med leken i förskolan och att det är genom leken barnen både 

utvecklas socialt samt kunskapsmässigt. Fast ur fokuset med exkludering av barn i 

förskolan var det flera av förskollärarna som utryckte en oro över själva leken. Flera av 

förskollärarna uttryckte att det ibland kan bli problematiskt i arbetet med att motverka 
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exkludering i verksamheten då många menar på att det är sällsynt att få leka ostört eller 

få leka klart.  

 

Man får försöka att stödja dem som behöver och stoppa dem som inte 

behöver, […] så leken får fortsätta så den inte blir avbruten hela tiden. Det 

är viktigt med att värna om leken.  

 

Om det är en pågående som fungerar, […] då tycker jag att de har rätt att 

säga nej. Har de börjat med en fungerande lek och den ser ut att vara 

givande.  

 

Det finns olika sätt och olika tankar om det här med lek och barn, och hur 

man ska göra. Att alla ska vara med alla, men det tycker inte jag funkar i 

verkligheten. För alla vill inte vara med alla jämt och man orkar inte. Det 

handlar om kontakter, så många kontakter på en dag! Ibland behöver man 

vara ihop med en eller två, i lugn och ro.  

 

Diskussion och slutsats 

I avsnitten nedan kommer det diskuteras kring studiens metod och resultat, 

avslutningsvis kommer studiens slutsatser presenteras.  

 

Metoddiskussion 

Det var svårt att få deltagare att ställa upp på intervjuer, förfrågan om intervjuer 

skickades ut till flera förskolechefer för att de skulle kunna vidarebefordra till deras 

anställda, dock var det tyvärr väldigt få som svarade att de ville ställa upp. Det kan bero 

på att det är väldigt många studenter som samtidigt kommer ut till förskolorna och vill 

göra olika former av studier och detta tar tid både från förskollärarna såväl ifrån 

verksamheten. 

För att få en ännu högre trovärdighet skulle det valts att filmat samtalen istället för att 

använda ljudinspelning, papper och penna. Dock togs beslutet att inte använda 

videoupptagning på grund av att många kan finna ett obehag att bli filmade och att det 

skulle ha kunnat påverka samtalet med deltagarna (Bjørndal, 2005). 
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Det användes en intervjumall när deltagarna intervjuades för att ordningen på frågorna 

skulle bli desamma för alla deltagare, dock utifrån deltagarnas svar blev följdfrågorna 

annorlunda för att få ett mer utförligare svar (Bryman, 2002). I efterhand skulle det ha 

utförts en eller flera pilotintervjuer då ingen av oss hade intervjuat någon förut, båda var 

lite nervösa inför intervjuerna fast det lossnade efter första intervjun. Om en 

pilotintervju hade genomförts hade justeringar av intervjuguiden kunna gjorts, då hade 

även tiden för intervjun kunna meddelats till deltagarna i förväg (Bryman, 2002). 

Intervjufrågorna kunde även skickats ut i förväg innan intervjuerna för att deltagarna 

skulle få chansen att förbereda sig och reflektera över frågorna i god tid innan intervjun. 

Nu fick deltagarna reflektera över frågorna under intervjuns gång och deltagarna kunde 

kanske inte ge sådana utförliga svar som de annars hade kunnat gett. Då det valdes att 

göra semi-strukturerade intervjuer gavs det utförliga svar från deltagarna, dock har flera 

deltagare i intervjuerna svarat ”ja men du vet” och just då förstods det vad de menade 

fast i efterhand skulle förskollärarna begärts förklara och förtydliga sina svar då svaret 

”du vet” medför fri tolkning. ”Du vet” kan också bero på att respondenterna kan känt en 

viss osäkerhet att beskriva sådant som kan väcka frågor kring ämnen de har svårt att 

sätta ord på (Bryman, 2002). 

 

I efterhand kunde det synliggöras att Corsaros tabell inte skulle visats i mitten av 

intervjun, då tabellen blev ledande och svaren på frågorna därefter blev färgade utav 

tabellen (Bjørndal, 2005; Bryman, 2002). Det positiva med att visa tabellen i mitten 

utav intervjun var att förskollärarna fick namn på de tillträdesstrategier som dom sett 

tillämpas i verksamheten. Hade studien varit längre hade det även kunnat använts 

observationer som komplementmetod för att studera om förskollärarna verkligen agerar 

som dom säger i intervjuerna samt fått se hur barnen använder de olika 

tillträdesstrategierna (Bryman, 2002). Men eftersom studien undersöker förskollärarnas 

syn och erfarenheter kring barns tillträdesstrategier samt hur de agerar gentemot barn 

som blir exkluderade i den fria leken, anser vi det att den metod som valts har gett oss 

ett tillförlitligt resultat. Genom intervjuerna har det framkommit många intressanta 

funderingar och erfarenheter från deltagarna. 

 

Resultatdiskussion 

I kommande avsnitt kommer resultatet från studien att diskuteras och redogöras utifrån 

förskollärarnas berättelser samt i relation till den tidigare forskningen som presenterades 



 

20 

 

under bakgrund. Avsnittet delades upp i underrubrikerna förskollärares agerande kring 

stöttning och tillgänglighet, förskollärares upplevelser kring vägar och hinder för lek 

samt resultatet i relation till Corsaros studier för att återkoppla dem till studiens 

frågeställningar och syfte. Vi vill poängtera att den här studien inte visar vad 

förskollärare allmänt har för inställning kring agerande, stöttning samt tillgänglighet för 

barn som utsätts för exkludering i den fria leken. Utan att denna studie endast visar en 

utvald minoritets del av alla aktiva förskollärare. Även att deras erfarenheter och tankar 

kring vägar och hinder för lek är deras egna och inte är en allmänuppfattning.  

 

Förskollärares agerande kring stöttning och tillgänglighet 

Förskollärarna har i intervjuerna flera gånger påpekat hur viktigt det är med en aktiv och 

närvarande förskollärare som får barnen att känna sig trygga i den fria leken. En aktiv 

förskollärare kan hjälpa barn som inte får tillträde till leken genom att själva vara med 

och leka samt ge barnen de lekkunskaper de kan sakna för att få tillträde till den fria 

leken. På det sätt kan även barns position höjas så att barnet blir en eftertraktad 

lekkamrat. En medlekande förskollärare som är med i barnens lek är ofta en åtråvärd 

lekkamrat då de ser till att lekens regler följs och kan ge barnen de stöd de kan behöva i 

leken (Knutsdotter Olofsson, 2009). Flera förskollärare tog även upp att de kunde skapa 

lekgrupper för att på det sättet lära de barn som inte själva får tillträde till den fria leken 

de lekkoder samt lekkunskaper som behövs. Enligt förskollärarna finns det en önskan 

om att barnen ska kunna leka och att barnen själva ska kunna få tillträde till den fria 

leken. Barnen ges därmed förutsättningar för att känna sig trygg med barngruppen och 

de kamratkulturer som finns på förskolan (Skolverket, 2016). Leken har en stor 

betydelse för barnens intellektuella och känslomässiga utveckling och det är därför 

viktigt att barnen får tillträde till leken (Tigistu Weldemariam, 2014).  

 

Genom intervjuerna har det kommit fram att förskollärarna vill värna om en redan 

pågående lek, det kunde vara att flera barn redan leker en roll lek och de vill inte riskera 

att den blir förstörd om det skulle komma in ett till barn i leken. Enligt de gamla 

normerna sades det att ”alla ska få vara med”, men många gånger behöver barn som 

redan leker få leka ostört. Förskollärarna behöver hjälpa barnen att inte störa varandra i 

leken, barnen behöver många gånger få leka i lugn och ro (Knutsdotter Olofsson, 2009). 

Att barnen inte alltid får vara med i leken betyder det inte att de blir uteslutna eller 

exkluderade menar Öhman (2008), men om det hela tiden är samma barn som blir 
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exkluderad behövs det sättas in åtgärder. Det som en av förskollärarna tog upp i 

intervjun var att ta upp med arbetslaget i tid för att förhindra att en exkludering går för 

långt och för att i tid ge stöd till de barn som befinner sig i svårigheter (Skolverket, 

2016). 

 

I intervjuerna tog förskollärarna upp åtgärder mot exkludering som kan uppfattas lite 

avvaktande, att de inte hjälpte barnen in i leken utan tog andra kortsiktiga åtgärder istället. 

Förskollärarna hjälpte inte barnen att få tillträde till just den leken som redan pågick utan 

kunde ”släcka bränder”, de tar hand om det barn som inte får vara med just för stunden. 

Det kan vara att förskollärarna föreslår att det barnet gör en annan aktivitet så länge då 

kanske barnet får vara med lite senare. Många förskollärare ber barnen att vänta och se 

om de får tillträde till leken vid ett senare tillfälle istället för att hjälpa barnen direkt. 

Uppstår det konflikter delar gärna förskollärarna på barngruppen istället för att ta tag i 

själva grundproblemet för att just i stunden kan förskollärarna ha tidsbrist och inte riktigt 

hinna med att ta tag i problemet direkt (Tullgren, 2004).  

 

Förskollärares upplevelser kring vägar och hinder för lek 

Under intervjuerna ställdes det frågan om vilka strategier förskollärarna har sett att 

barnen använder sig av för att få tillträde till leken, förskollärarna kunde bara nämna 

några enstaka tillträdesstrategier. Efter att Corsaros femton tillträdesstrategier blivit 

visat för förskollärarna kunde nästan alla säga att de någon gång sett barnen använda 

alla strategier en eller flera gånger. Förskollärarna menade att de sett barnen använda 

dessa strategier men visste inte att Corsaro (1979) hade sammanställt dessa i sina 

studier.  

 

Att hänvisa till vänskapsrelationer menar flera förskollärare är en lyckad 

tillträdesstrategi. Barnen har en relation med en eller flera barn i den pågående leken 

och då har barnet som vill vara med och leka lättare att ta sig in i leken. Barnen känner 

sina kamrater och vet vilka de kan leka med och hur de får tillträde till den fria leken. 

Förskollärarna menade också att det spelade en stor roll på vilka barn som finns i 

barngruppen vilka strategier de använder. Barn i olika kamratkulturer använder olika 

attityder och värderingar och detta gör att strategierna ser annorlunda ut beroende på 

vilka barn som finns i barngruppen (Tellgren, 2004; Corsaro, 2015).  
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Flera förskollärare menade att en vanlig tillträdesstrategi som barnen använde var när de 

skapande en variant av leken som barnen ville få tillträde till. Denna tillträdesstrategi är 

en av de mest lyckade menade förskollärarna då barnen lättare kunde flyta in i leken när 

de antagit en roll som exempelvis ett lejon i en lek om en cirkus. Problem eller 

konflikter kan uppstå i leken när det kommer in flera kamrater, då måste barnen lära sig 

att kompromissa och lära sig att lösa problemen tillsammans för att föra leken vidare 

(Knutsdotter Olofsson, 2009). 

 

En annan tillträdesstrategi som fungerade bra menade flera förskollärare var en strategi 

när barnen nästan flöt in i den lek som pågick. Det var en blandning utav flera av 

Corsaros tillträdesstrategier som inte gick att koppla till bara en strategi, vilket även 

Tellgren (2004) hade svårt att göra. Tellgren nämnde den strategin som den iakttagande 

tillträdesstrategin, den iakttagande strategin övergår i andra strategier innan barnen får 

tillträde till den fria leken.  

 

En av de tillträdesstrategier som fungerade bäst menade flera av förskollärarna var när 

barnen bara gick in i leken utan att fråga om de fick vara med, utan de bara började leka 

med i leken och säger ”jag är storasyster som kommit hem från skolan” i en mamma, 

pappa och barn lek. Hur barnen använder det verbala språket är av stor vikt och används 

som verktyg i barnens kommunikation, hur barnen använder sitt kroppsspråk och 

minspel är också en stor del av barnens kommunikation mellan varandra (Tellgren, 

2004).  

 

Flera förskollärare menar att den strategi som förekom mest inte var den strategi som 

var mest lyckad och ledde till tillträde till den fria leken. Barn relaterar inte till vilka 

strategier de tidigare använt eller vilka strategier som var mest framgångsrika, därför ser 

de inget samband mellan handlingen som ledde till tillträde eller vilken handling som 

ledde till uteslutning (Tellgren, 2004; Corsaro, 1979). 

 

Något som var genomgående bland alla förskollärare var att den verbala 

tillträdesstrategin både kunde vara positiv och negativ. När den verbala strategin ledde 

till tillträde gav ofta barnen ett förslag som kunde föra leken framåt om det barnet fick 

tillträde. När den verbala strategin var negativ, att barnet inte fick tillträde var det för att 

den ofta frågade om tillträde och de leder menar förskollärarna till att svaret tyvärr 
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nästan alltid blir ett nej. Barnen behöver många gånger använda flera andra strategier 

också för att få tillträde till den fria leken och detta visar på att förskollärare behöver ha 

kunskap om att kamratinteraktionerna utvecklas under tidens gång. Barnen behöver vara 

beredda på att de kan få avslag i sina förfrågningar om tillträde till den fria leken 

(Tellgren, 2004). 

 

Resultatet i relation till Corsaros studier 

Utifrån denna studie har det kommit fram att Corsaros (1979) femton olika 

tillträdesstrategier fortfarande är väsentliga. Utifrån intervjuerna i denna studie kan det 

synliggöras att förskollärare ser att barnen använder sig av flera tillträdesstrategier och 

att de mest framgångsrika tillträdesstrategierna hos de här barnen är att flyta in i en 

redan pågående lek eller att anta en roll, gärna tillsammans med en verbal entré. De 

tillträdesstrategier Corsaro menade var de vanligaste var inte desamma som 

förskollärarna i denna studie menade var de vanligaste. Inte heller var de 

tillträdesstrategier som Corsaro menade var den mest framgångsrika desamma som 

framkom i denna studie. I denna studie framkom det som Corsaro (1979) och Tellgren 

(2004) också kommit fram till att den vanligaste använda tillträdesstrategin inte var den 

tillträdesstrategi som ledde till tillträde till den fria leken.  

 

Ett annat begrepp som Corsaro (2000) använder är sekundära anpassningar som kunde 

synliggöras till en tillträdesstrategi som förskollärarna benämnde fungerade mindre bra 

för barns tillträde till den fria leken. En av förskollärarna benämner barnens 

hänvisningar till vuxnas auktoritet och att det kan medföra att barnen skapar egna regler 

för att komma runt ”alla får vara med”. Barnen kan då erbjudas en betydelselös eller 

konstig roll till leken som exempelvis hund eller en pappa som bor långt bort, detta kan 

vi koppla till Corsaros (2000) begrepp sekundära anpassningar. Genom Corsaros (2015) 

studie om barns kamratkulturer som kan förstås i relation till förskollärarnas 

beskrivning av relationers betydelse för barnens försök till tillträde till den fria leken.  

Förskollärarna beskriver att genom barnens relationer med varandra har de lättare att få 

tillträde till den fria leken då barnen redan när de kommer till förskolan vet vilka 

kamrater de kan leka med utan att behöva anstränga sig att bygga nya kamratkulturer. 
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Slutsats 

I studien har det framkommit flertalet slutsatser, men det som alla förskollärare var 

överens kring var förskollärarens roll i förebyggandet av exkluderingar i den fria leken. 

De poängterar vikten kring att vara en aktiv, delaktig samt medlekande förskollärare för 

att stödja barnen i deras försök till att få tillträde till den fria leken via olika 

tillträdesstrategier. Att leka är något som förskollärarna tycker att barn ska kunna, men 

att kunna leka är svårt för barnen. Leka är något barnen måste få lära sig och det behövs 

aktiva medlekande förskollärare på förskolorna. För att leken ska ses som en god lek 

ska den enligt normen vara lärande och utvecklande för barnen (Tullgren, 2004). 

Förskollärarna belyser även betydelsen av att värna om den redan pågående leken 

eftersom de upplever att det är sällsynt att få leka ostört eller leka klart på förskolan. 

  

En annan slutsats som framkommit är att förskollärarna kan urskilja att barnen ofta 

använder sig av flera tillträdesstrategier innan de får tillträde till leken, gärna flera 

samtidigt eller efter varandra. Ytterligare en slutsats som har framkommit är att de 

tillträdesstrategierna som är mest framgångsrika hos barnen ur ett förskollärarperspektiv 

är att anta en roll och ”flyta in i leken”. Den tillträdestrategi som medförde störst hinder 

för barnens tillträde till leken enligt förskollärarna är den störande eller avbrytande 

entrén. Förskollärarna beskriver att de inte kunde avgöra vilken tillträdestrategi som 

förekom mest, men den som kunde ses och höras oftast var den störande eller 

avbrytande tillträdesstrategin. Den strategi som förekommer oftast är inte alltid den som 

oftast leder till lek eller är den mest framgångsrika vilket även bekräftas utifrån 

Tellgrens (2004) och Corsaros (1979) resultat.  

 

Fortsatt forskning 

Denna studie är inte särskilt omfattande då det bara intervjuades några enstaka 

förskollärare utifrån den tids begränsning som fanns. För att fördjupa sig i barns 

tillträdesstrategier hade det kunnat använts observationer för att få se hur barnen 

använder sig utav tillträdesstrategierna men även få se hur förskollärarna agerar för att 

stötta barnen i deras tillträde till den fria leken. En annan variant hade varit att intervjuat 

barnen, hur de ser på lek och hur de gör för att få tillträde till en pågående lek. 
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Ett område som det går att titta vidare på är genusfrågan, agerar förskollärare 

annorlunda kring exkludering och inkludering beroende på om det är flickor eller pojkar 

som skyddar sin lek? En intressant synvinkel att titta på hade även varit att jämföra 

flickor och pojkars tillträdesstrategier, vilka likheter samt skillnader finns? 

 

Det som skulle varit mest intressant hade varit att följa en barngrupp under en längre 

tid, från att barnen är helt okända för varandra och framåt i några år. Detta för att 

verkligen få syn på de olika tillträdesstrategierna som barnen använder.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missiv 

Hej! 

 

Vi heter Erika Östgren och Rebecca Isoluoma och studerar till förskollärare på 

förskollärarutbildningen på Högskolan Gävle som nu är inne på vår sista termin och då 

även i full gång med att skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vårt valda ämne är 

förskollärares förhållningssätt kring barns inträdesstrategier. Syftet med detta arbete är 

att få kunskap hur förskollärare stödjer barn i deras inträde i den fria leken, samt 

undersöka vilka inträdesstrategier barn använder enligt förskollärare. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring förskollärares förhållningssätt, även 

att intervjua er verksamma förskollärare kring det valda ämnet. Med detta vill vi 

intervjua dig, som har utbildning, kunskap, och erfarenheter. Intervjuns tidpunkt och 

plats kommer sedan bestämmas efter enskild kontakt med varje förskollärare som väljer 

att delta i vår studie. Uppskattad tid för intervju är cirka 30 minuter. 

 

I denna studie kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

Detta kommer innebära att ni som kommer att delta i vår studie kan alltid avbryta eran 

medverkan när som helst, då deltagandet sker helt under samtycke. Allt insamlat 

material utifrån våra intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer endast användas i vår undersökning och i forskningsändamål. Sedan kommer 

det godkända examensarbetet att vara en offentlig handling som kan läsas av 

allmänheten. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. Vi är tacksamma om ni även meddelar oss ifall ni vill 

delta eller inte senast 14 oktober.  

Hoppas vi ses!  

 

Med vänliga hälsningar 

Erika Östgren *****@student.hig.se 

Rebecca Isoluoma  *****@student.hig.se 

 

Handledare 

Paula Larsson  *****@hig.se 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor  

 

• Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

 

• Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du ha nytta av som förskollärare? 

 

• Vad är dina erfarenheter kring barns strategier för att få tillträde till den fria 

leken?  

 

• Vilka inträdesstrategier upplever du förekommer mest hos barnen? 

 

• Vilken eller vilka strategier för inträde till den fria leken anser du av egna 

erfarenheter är mest framgångsrika hos barnen?  

 

(Förklara och visa dokument med Corsaros femton tillträdesstrategier) 

 

• Är det någon av Corsaros strategier du kan urskilja att barnen använder? Vilka?  

 

• Vilka eller vilken inträdesstrategi anser du av egen erfarenhet fungerar mindre 

bra för barns tillträde till den fria leken?  

 

• Hur agerar och förhåller du dig i situationer där barn blir exkluderande av andra 

barn? 

 

• Vad gör du för att stötta barn vars tillträdesstrategier inte leder till tillträde i 

leken? 

 

Uppföljningsfrågor (förslag) 
• Vem gäller detta? 

 

• Hur många gånger har det hänt? 

 

• När ägde detta rum? 

 

• Kan du förtydliga? 

 

• Berätta mera! 

 

Vill ni ta del av den färdiga studien?  

Vad fick er att ställa upp i vår studie? 

 


