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Sammanfattning 
 

Syftet med vår studie är att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till 

och bli inkluderade i lek. Metoden vi valt är en etnografisk ansats där vi samlat in data genom öppna 

deltagande observationer inne på en femårsavdelning. Vi har skrivit ner observationer med hjälp av 

papper och penna som vi sedan bearbetat och därefter analyserat genom sociokulturellt perspektiv med 

tillhörande begrepp: artefakter, mediering, appropriering och intersubjektivitet. Dessa begrepp 

använder vi som verktyg i vår analysprocess där vi använder oss av tre olika grader av tolkningar som 

metod. Tolkningar av första, andra och tredje graden. Vårt studieresultat visar att barnen använder sig 

av en serie olika artefakter både fysiska och intellektuella för att komma in och bli inkluderade i lek. 

Resultatet visar även att vilka artefakter barnen använder är beroende av själva leksituationen och i 

vilket sammanhang barnen befinner sig i. I vår studie får vi fram hur barnen använder dessa artefakter 

för att få tillträde till lek och i de flesta fallen visar det sig att barnen först iakttar en leksituation för att 

därefter på ett icke verbaltsätt ta sig in i leken. Ytterligare en slutsats vi kan identifiera i vår studie är 

att vi kan se ett mönster där de mest effektiva sätten för att komma in i lek och som upprepas vid flera 

tillfällen är: icke verbalt inträde till lek, att använda sig av en artefakt som är relevant för den pågående 

leken, att påbörja en ny lekaktivitet som är relevant för leken och iaktta en leksituation för att därefter 

på ett icke verbaltsätt ta sig in i leken. Resultatet av vår forskning kan bidra i det pedagogiska arbetet 

genom att skapa bättre förståelse för barns tillträdestrategier för att därefter kunna stötta barnen i sina 

tillträdestrategier. 
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Förord 

Vi är två förskollärarstudenter som har genomfört denna studie. Vi vill framföra ett stort tack till alla 

barn, pedagoger och vårdnadshavare på den förskola som möjliggjorde vår studie. Vidare vill vi 

framföra vår tacksamhet för allt det stöd vi fått i vårt skrivande av vår handledare Katarina Ayton. 

Vi vill även tacka de studenter som läst vår studie och kommenterat den vilket gjorde att vi kunde 

fördjupa och utveckla studien ytterligare. 

Slutligen vill tacka våra familjer som varit med och stöttat oss vilket har betytt enormt mycket för oss 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har individuellt beskrivit för varandra vårt eget intresse till vår forskningsfråga. Därefter har vi 

gemensamt och individuellt sökt efter vetenskapliga artiklar som vi sammanfört till ett enat syfte. Vi 

har gemensamt och individuellt sökt efter litteratur och skrivit. Vi valde dock tidigt att sitta på samma 

fysiska plats att skriva. Inför varje möte har vi självständigt planerat så att vi varit pålästa för varje del 

vi valt att skriva om dagen efter för att sedan sammanföra detta till en text och kunna diskutera detta 

med varandra och med vår handledare. Under vårt fältarbete har vi ibland observerat samma 

leksekvenser men skrivit ner dem enskilt. Därefter har vi läst varandras observationer och lagt märke 

till att vi skrivit olika mycket och på olika sätt. Vissa dagar har vi observerat olika leksituationer vilket 

har gett oss mer material. Gemensamt har vi valt ut vilka observationer vi vill bygga upp och 

analysera. Vi har båda aktivt jobbat såväl självständigt som gemensamt med alla delar av vår studie. 

Samarbetet har fortgått bra och vi har hjälpts åt att stötta varandra när vi mött motgångar och glädjas åt 

framgångar och även hanterat etiska frågor som uppstått under arbetets gång. 
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Inledning 
 

Vi har lagt märke till att barn använder olika artefakter när de försöker ta sig in i lek. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett hur artefakter har stor betydelse för barns inkludering i lek. 

Ett exempel från detta är hur en docka kan starta upp lekar och ha en betydande roll för hur en grupp 

barn på en förskoleavdelning leker. Barnen använde ofta dockan i sina lekar och dockan som en 

artefakt blev ett sätt för barn att ta sig in i lek. Dockan skapade olika typer av lekar som till exempel 

familjelekar där dockan symboliserade olika familjemedlemmar samt att barnen matade, nattade 

dockan etcetera. I flera situationer fick vissa barn inte tillträde till leken om de inte hade tillgång till en 

docka vilket är exempel på hur en artefakt möjliggör men också begränsar barns lek. Om lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande står det följande i läroplanen för förskolan: 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

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

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.   

                                                                                                             (Skolverket 2016, s. 6) 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket 2016, s. 6) framgår det att leken har stor betydelse för 

barns mångsidiga utveckling och lustfyllt lärande. Därutöver är lek en rättighet för alla barn vilket har 

skrivits i artikel 31 i FN barnkonventionen (UNICEF 2009) där det står att ”barn har rätt till lek, vila 

och fritid”. Mot bakgrund av detta och utifrån litteratur och forskning som vi har kommit i kontakt 

under vår utbildning samt våra livserfarenheter så kan vi dra slutsatsen att det är viktig för alla barn att 

få möjlighet leka. Öhman (2011, s. 13) har skrivit att det viktigaste är ”att få leka och att få vara med 

och leka”. Om man som pedagog är medveten om barns aktiva processer att få tillgång till leken då 

ska man ha respekt för barns lek. Vi menar att i det pedagogiska arbetet ska man tänka igenom och 

reflektera över konsekvenserna innan man till exempel säger att ”alla får vara med”. Mot bakgrund av 

ovanstående och lekens centrala betydelse för barn tycker vi det är viktigt att få förståelse om barns 

egna strategier som de använder sig av för att få tillträde till lek. Med hjälp av detta kan man i det 

pedagogiska arbetet stötta barn med deras tillträdestrategier för att få bättre möjligheter att bli 

inkluderade i lek. En följd av det vi beskrivit ovan är att intresse väckts hos oss att vilja undersöka 

barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek. Detta gör att 

vår studie sammanförs med ett sociokulturellt perspektiv där just artefakter är ett teorispecifikt 

begrepp. Nedan kommer vi att skriva om tidigare forskning som gjorts inom detta ämnesområde. I den 

tidigare forskningen utgår vi från originalkällor både från internationella och nationella vetenskapliga 

artiklar samt en licentiatavhandling. 
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Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras forskning om barns tillträdesstrategier till lek samt hur barn använder sig av 

olika artefakter. Tellgren (2004, s. 15) genomför i sin licentiatavhandling etnografiska studier om hur 

yngre barn samspelar med varandra och under hennes fältarbetesperiod noterar hon att mycket av 

barns tid går åt till att få tillträde till lek och att barn använder mycket energi och koncentration för att 

upprätta kontakt med varandra och finna olika sätt för att bli inkluderade i leken. Corsaro (1979)  

skriver i sin artikel om barns olika tillträdestrategier och utifrån detta identifierar Corsaro femton 

tillträdestrategier som barn använder sig av för att få tillträde till lek som bland annat: att skapa en 

variant av pågående handling, att fråga sig in i leken, att träda in i leken genom att erbjuda en leksak, 

att vara en vän, att godta inbjudande till lek, att komma in genom att erbjuda en ny aktivitet, icke-

verbalt inträde till lek etcetera (Corsaro 1979, s. 320). Tellgren (2004, ss. 95-96) fann ytterligare två 

strategier som enligt henne Corsaro inte nämnt det vill säga att träda in i lek under en bestämd period 

och att först iaktta leksituationen för att i nästa steg fråga sig in i leken. Andra som har skriver om 

barns olika sätt att få tillträde till lek är Theobald, Bateman, Busch, Laraghy och Danby (2017) som i 

sin artikel undersöker barns lek och sociala samspel i en flerspråkig förskola i Australien (Theobald et 

al. 2017, s. 171).  Syftet med deras studier är att synliggöra barns deltagande och barns 

inträdestrategier i förhållande till den rådande barnkulturen (Theobald et al. 2017, ss. 171, 173). I 

resultatet identifierar de fyra strategier för att ta sig in i lek: fråga sig in, att fysiskt följa någon på nära 

håll, moraliska skyldigheter som följer av att vara en bästa vän samt att föremål som till exempel 

leksaker används som redskap för inträde (Theobald et al. 2017, s. 187). Dessutom visar resultaten att 

om man var en ”bästa vän” har man lättare för att få inträde till lek än om man bara var ”en kompis” 

(Theobald et al. 2017, s. 191). I ovanstående studie involverat man äldre förskolebarn medan Engdahl 

(2012, ss. 85-87) genomför i sin artikel etnografiska studier om hur små förskolebarn i svensk 

förskola, det vill säga 1-åringar skapar vänskapsrelationer och vilka åtgärder som används i sådana 

process. Engdahl (2012, s. 87) utgår i sina studier från ett fenomenologiskt synsätt och kommer fram 

till att 1-åringar har mycket stor social kompetens och framgångsrik kommunikation utan att använda 

verbalt språk. Barn i hennes studier använder sig av tre olika sätt för att skapa vänskapsrelationer: att 

spontant hälsa på varandra (Engdahl 2012, s. 89), att hjälpa sin kamrat (Engdahl 2012, s. 94) och att 

bjuda in sina kamrater till lek genom att använda sig av leksaker som hjälpmedel (Engdahl 2012, s. 

91).  

Kultti och Pramling (2015, s. 368) använder sig i sin artikel av ett sociokulturellt synsätt i sina studier 

och undersöker vad som skapas med och runt verktygsmedierande lekaktiviteter med små barn (Kultti 

& Pramling 2015). Artefakter är dels viktiga hjälpmedel för barn att få delta och komma in i lek och 

dels så bidrar artefakterna till att skapa en gemensam kommunikation mellan barnen (Kultti & 

Pramling 2015, ss. 368, 370). Bateman och Church (2017) forskar också om barns användning av 

föremål och hur de används som ett konversationsobjekt i syfte att interagera med andra barn. Syftet 

med deras studier är att visa hur barn använder de tillgängliga resurserna på förskolan för att styra upp 

och försöka få tillträde till lek (Bateman & Church 2017, s. 55). Studieresultatet visar att barn 

använder sig av de befintliga föremålen för att få tillgång till fysiskt utrymme men också för att 
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komma in i gruppen eller inleda en interaktion med en vald kamrat (Bateman & Church 2017, s. 69).   

En strategi som barn nyttjar är att ställa en fråga till en kamrat för att få tillträde i gruppen och påbörja 

samspel (Bateman & Church 2017, s. 65). Förutom Bateman och Church (2017) forskar även Henning 

och Kirova (2012, s. 226) om betydelsen av kulturella artefakter och hur de används i sociala 

sammanhang på en förskola i Kanada där de flesta barn var flyktingar från Afrika. Barn i denna studie 

visar på förmåga att anpassa kulturella redskap, både materiella och symboliska, till de olika miljöer 

där de lever och hur de använder de kulturella redskapen var beroende av vilka sociala kontexter de 

befinner sig i (Henning & Kirova 2012, s. 236). Studieresultatet visar att kulturella artefakter har 

avgörande betydelse för barns samspel samt inlärning eftersom med hjälp av artefakter kan barn 

förmedla vissa budskap och göra sig förstådda. Här synliggörs materialets roll som ett sätt för barn att 

kommunicera med sin omvärld.  Om det är objekt som identifierar människor och människors 

interaktion då är det viktigt att förstå att materialens roll och position har medierande faktorer för 

barns lärande (Henning & Kirova 2012, s. 238). 

Löfdahl och Hägglund (2006) skriver i sin artikel skrivit om hur förskolebarn under leksituationer 

kommunicerar och agerar i relation till socialt deltagande. Studiens resultat visar att barns ålder spelar 

stor roll i barns interaktion och tillträde till lek eftersom de yngre barnen anses av de äldre barnen som 

mindre attraktiva lekkamrater och omogna för att fatta beslut (Löfdahl & Hägglund 2006, s. 191). 

Denna studie omfattar nitton barn mellan tre till sex års ålder och de observerades under ett år 

(Löfdahl & Hägglund 2006, s. 184). Vidare skriver Löfdahl och Hägglund (2006, s. 187) att förskolans 

gemensamma regel som handlar om att ”alla får vara med i leken” ofta leder till uteslutningar ur leken 

snarare en inbjudande till lek. Barn är medvetna om innehållet av förskolans huvudregler som 

understryker vänskap och integration men utifrån detta utvecklar äldre barn inom sin kamratgrupp en 

gemensam norm som hindrar yngre barn att komma in i leken (Löfdahl & Hägglund 2006, s. 187). Det 

menas att institutionella regler har stor betydelse för barns samspel och att barns uteslutningar 

respektive inkluderingar i lek påverkas i hög grad av barns ålder vilket också Kultti och Odenbring 

(2014, s. 879) påpekar i sin studie. Kultti och Odenbring (2014) undersöker i sin studie hur 

förskolebarn inkluderar samt utesluter varandra ur leken samt hur barn använder sig av sina verbala 

och kroppsliga handlingar i sin positionering i lek. Barnen som observeras var i två- och fem årsåldern 

och för att få syn på barns interaktion under leksituationer och måltider användes videoinspelade data 

från tre olika förskolor (Kultti & Odenbring 2014, s. 870). Studieresultatet visar att hur ett barn 

positionerar sig själv och andra är nära kopplat till deras förståelse av förskolans regel om vad som 

tycks är rätt eller fel att göra (Kultti & Odenbring 2014, s. 868). Bland de äldre barnen framträder 

kollektiv positionering genom att uttrycka sig verbalt medan de yngre barnen använder verbala 

handlingar mest i syfte att inkludera andra barn i sina lekar (Kultti & Odenbring 2014, s. 879).  

Kroppsliga handlingar används, oavsett ålder och verbala färdigheter, som viktiga resurser vid barns 

positionering och uteslutning vilket uttrycks genom tystnad eller att inte verbalt bekräfta varandra 

(Kultti & Odenbring 2014, s. 879). 

I den tidigare forskningen (Corsaro 1979, s. 320; Tellgren 2004, ss. 95-96; Theobald et al. 2017, s. 

187) beskrivs olika tillträdestrategier barn använder sig av för att komma in i leken samt vilka 

strategier barn använder för att skapa vänskapsrelationer (Engdahl 2012, ss. 89, 91, 94). Forskningen 

visar även på att barn använder artefakter i samspel för att upprätthålla en relation med varandra 

(Bateman & Church 2017, s. 69; Kultti & Pramling 2015, ss. 368, 370; Henning & Kirova  2012, s. 

226). Barns tillträde och uteslutningar till lek påverkas av barnens ålder (Kultti & Odenbring 2014, s. 

879; Löfdahl & Hägglund 2006, s. 191) samt av institutionella regler. 
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Syfte och frågeställningar  
 

Utifrån den tidigare forskningen har vi i denna observationsstudie valt att fokusera på barns 

användande av artefakter i tillträdesstrategier. 

Syftet med vår studie är att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till 

och bli inkluderade i lek.  

Våra frågeställningar är följande: 

Vilka artefakter använder barn för att få tillträde till och bli inkluderade i lek?  

Hur använder barn artefakter för att få tillträde till och bli inkluderade i lek? 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

Sociokulturellt perspektiv 

Fejes och Thornberg (2015, s. 16) påpekar att beroende på forskningsfråga avgörs vilken teori man 

väljer eftersom man tolkar sin data med hjälp av den teorin. Begrepp som var mest användbara som 

analytiskt verktyg för vår studie och som vi valt innan vår påbörjade datainsamling men som också har 

ändrats under arbetets gång tillhör den sociokulturella teorin. I fortsättningen kommer vi först att 

beskriva det sociokulturella perspektivet och samtidigt förklara hur vi ska använda perspektivet i vår 

studie. Därefter kommer vi beskriva vilka begrepp vi kommer att använda för att sedan fördjupa oss i 

varje utvalt begrepp mer ingående.  

Vygotskijs kulturhistoriska teori utgår från kulturella och sociala aspekter och till skillnad från tidigare 

forskare ser Vygotskij att tänkandet är kulturellt och socialt (Vygotskij 2001, ss. 15, 18). ”I den 

kulturhistoriska teorin vänds det förflutna mot framtiden, eftersom språket generar nya betydelser för 

tanken” (Vygotskij 2001, s. 19). Vygotskij (2001, s. 18) har influerat många forskare till olika 

tolkningar bland annat utgår Säljö (2015, s. 44) från grunderna i Vygotskijs texter som Säljö tolkar och 

omarbetar i sin version av det sociokulturella perspektivet. I uppbyggnaden av ordet sociokulturell 

ingår både den sociologiska och den kulturella traditionen. Den sociologiska traditionen studerar hur 

samhällen är organiserade och strukturerade. I den här traditionen ser man att människan utvecklas i 

sociala sammanhang (Jensen 2013, s. 177). Ser man till den kulturella traditionen så har kulturen stor 

betydelse för barns lek (Jensen 2013, s. 209).  Den kulturella traditionen kan se olika ut i olika kulturer 

beroende på vilka föreställningar man har om lek och lekens innehåll (Jensen 2013, s. 239). Vi ser 

utifrån detta att hur barn leker och vilken betydelse lek har för barns utveckling är beroende av den 

kultur i vilken barn växer upp i. I den sociokulturella teorin så lär och utvecklas barn i mötet mellan 

människor och hur de gör det är beroende av kulturella kontexter (Gjems 2011, s. 19).  Med kulturell 

kontext menas att interaktionen alltid sker i en specifik omgivning vilken betyder att social 

praktik/verksamhet görs till en identifierbar helhet (Gjems 2011, s. 20). I vardagsituationer tar barn till 
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sig kulturella uttryck från andra människor som de möter i sin omgivning och sedan bearbetar detta 

och gör till sitt eget (Jensen 2013, s. 77).  

För att svara på vårt syfte om barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli 

inkluderade i lek behöver vi se på det som händer i ett situerat sammanhang. Med situerat menas de 

sociala processer som förväntas uppstå i en situation och barns deltagande i de sociala processerna är 

viktiga för att barn ska skaffa sig kunskap och förståelse om sin omvärld (Gjems 2011, ss. 26, 28). 

Barn i en förskola befinner sig i ett socialt och kulturellt sammanhang och därför har vi valt att 

undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek ur 

ett sociokulturellt perspektiv.  

I den sociokulturella teorin är allt som människor gör, säger eller skriver beroende av kontexter i 

vilken människan befinner sig (Säljö 2000 se Ahlskog-Björkman 2014, s. 3). Vår forskningsfråga 

handlar om att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli 

inkluderade i lek. För att få svar på detta behöver vi undersöka hur de tar till sig olika artefakter och 

använder dem i olika sammanhang. Vi måste iaktta hur barn använder artefakter för att få tillträde till 

och bli inkluderade i lek och vad de gör med de artefakterna under de aktuella leksituationerna. 

Människor har inte direkt kontakt med omvärlden utan de behandlar och hanterar omvärlden med 

hjälp av fysiska och intellektuella artefakter/redskap (Säljö 2000 se Ahlskog-Björkman 2014, s. 3).  

Barn skaffar sig erfarenheter genom artefakter eftersom med hjälp av artefakter kan de vara både här 

och nu och där och då, det vill säga att artefakter hjälper barnen att minnas tidigare erfarenheter men 

också skapa nya sammanhang (Jönsson 2014, s. 79).   

Enligt Vygotskij så utvecklas och lär sig barn först i samspel med omgivningen dvs. på ett socialt plan 

och därefter inom sig själv dvs. på ett individuellt plan (Vygotskij 1978, s. 57 se Fast 2011, s. 11). Vi 

tolkar detta som att barn först ser vad andra människor i deras omgivning gör för att därefter ta över 

andras handlingar. Genom detta lär sig barn i början en del men så småningom får barn en större 

förståelse och kan i efterhand själv producera liknande handlingar men på sitt eget sätt.  

Sociokulturella begrepp som vi kommer att använda oss av i vår studie när vi analyserar vår data är 

artefakter, mediering, appropriering och intersubjektivitet och dessa kommer vi nu att beskriva mer 

utförligt.  

  

Artefakter 

Det som är centralt inom den sociokulturella teorin är att människors fysiska, intellektuella och sociala 

förmågor bestäms inte av biologiska förutsättningar utan utvecklas genom att lära sig använda 

artefakter (Säljö 2015 s. 91). Artefakter är de redskap som vi är beroende av och behöver använda i 

vardagen eftersom med hjälp av dem kan vi klara det som vi inte kan göra bara med våra biologiska 

förmågor vilket utrycks som att artefakter medierar våra handlingar (Säljö 2015, s. 91). Ett exempel på 

detta är om ett barn har dålig syn kan man kompensera den nedsatta biologiska funktionen genom att 

barnet får använda glasögon. Begreppet artefakter ska hjälpa oss att tolka vilka intellektuella och 

fysiska redskap barn använder för att få tillträde och bli inkluderade i lek. Som Säljö skriver så har 

Vygotskij gjort skillnad mellan intellektuella och fysiska artefakter för att tydliggöra att vårt tänkande 

sker med artefakter (Vygotskij 1978 se Säljö 2015, s. 92). Intellektuella redskap använder vi i vår 

dagliga kommunikation i vårt eget tänkande och fysiska artefakter är något som skapats av människan 

för att utföra handlingar (Säljö 2015, ss. 91-92). Vi tolkar in det som att vi tänker med intellektuella 

och fysiska artefakter där fysiska artefakter är något människan skapar för att underlätta sin vardag. 
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När vi exempelvis äter använder vi bestick eller när vi skriver använder vi penna eller när vi ska 

transportera oss från en plats till en annan så kan vi ta bussen. Intellektuella artefakter är våra språkliga 

och sociala förmågor. Men enligt Säljö (2015, ss. 91-92) är artefakter både intellektuella och fysiska 

redskap som tillsammans ingår i kulturella redskap och som vi använder i vår vardag. Vidare skriver 

Säljö (2015, s. 92) att även om det finns skillnad mellan de intellektuella och fysiska redskapen är det 

ändå inte så särskilt effektivt att skilja på de olika artefakterna eftersom de samverkar med varandra. 

Vår tolkning av detta är att när vi exempelvis skriver så använder vi oss av papper och penna som 

fysiska redskap men vi måste också kunna de språkliga symbolerna för att utföra denna handling.   

 

Mediering 

Säljö (2015, s. 95) skriver att vi skapas som sociokulturella individer genom att använda oss 

vardagligen av sociokulturella redskap och att vi fungerar ”olika beroende på vilka medierade redskap 

vi har tillgång till”. ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna 

ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap” (Säljö 2014, s. 81). 

Gjems (2011, ss. 20-21) skriver att barn konstruerar kunskap som sker genom interaktion i samspel 

med andra och den kunskap medieras/förmedlas med hjälp av artefakter. Vidare förklarar Gjems 

(2011, ss. 21, 39) att mediering är en aktiv process som innebär att man vardagligen förmedlar 

händelser, tänkande och vad man gör genom fysiska, visuella eller auditiva artefakter. I vår vardag 

medierar vi dvs. förmedlar och överför kunskap mellan varandra genom vårt sociala agerande med 

hjälp av fysiska och intellektuella artefakter och detta händer både genom verbal och icke-verbal 

kommunikation (Säljö 2015, s. 94).  Det förklarar vi genom ett exempel från en observation som vi 

skrev under den verksamhetsförlagda utbildning när ett barn nattar en docka och säger ”sova här”. 

Med detta vill vi vissa hur barnet via den fysiska artefakten/docka och genom intellektuella artefakter 

dvs. ord vill förmedla mening med sin lek och sitt agerande. Med hjälp av begreppet mediering kan vi 

göra tolkningar om hur barn använder sig av fysiska och intellektuella redskap för att få tillträde och 

bli inkluderade i lek. Enligt det sociokulturella perspektivet står mediering för hur människan hanterar 

kontakten till omvärlden via fysiska och intellektuella redskap som kommuniceras/medieras via 

exempelvis lek, dans, konst och drama. 

 

Appropriering 

Appropriering handlar om hur människor tar till sig erfarenheter och intryck från sin omgivning som 

blir en del av deras eget tänkande (Säljö 2015, s. 95). Människor approprierierar med hjälp av 

artefakter, inte bara språk och begrepp utan också fysiska redskap, och det kan hända både genom att 

tillägna sig ett intellektuellt redskap eller lära sig bemästra ett fysiskt redskap som kan användas i 

vissa situationer och för vissa syften (Säljö 2015, s. 98). Om vi tar exemplet med dockan igen där ett 

barn nattar en docka och säger ”sova här” så kan vi tolka in att barnet tar till sig erfarenheter från en 

nattningssituation vilken har blivit en del av hennes handlande. Begreppet appropriering ska hjälpa oss 

att förstå hur barn i sina lekaktiviteter tar till sig erfarenheter från sina lekkamrater för att sedan 

använda det för sitt eget bruk för att på detta sätt få tillträde till lek. 

 

Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet handlar om att upprätthålla en gemensam förståelse mellan människor genom 

samspel med varandra (Gjems 2011, s. 26). Människans förmåga att ta andras perspektiv det vill säga 



8 

 

förstå varandras avsikter och intentioner är det som gör oss till sociala varelser och den förståelse som 

skapas mellan människor kallas intersubjektivitet (Säljö 2015, s. 94).  För att förklara intersubjektivitet 

kan vi utgå från exemplet med dockan och att det är två barn som leker. Intersubjektivitet i den 

situationen handlar då om att barnen behöver uppnå en ömsesidig förståelse och syfte med leken för 

att de ska i fortsättningen upprätthålla en gemensam lek. 

Metod 
 

I vår studie har vi valt att använda oss av etnografisk ansats och nedan kommer vi att diskutera varför 

vi har valt den metoden och dessutom kommer vi diskutera dess för- och nackdelar i relation till vår 

studie. 

Val av metod 

Syfte med vår studie är att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till 

och bli inkluderade i lek. För att kunna undersöka detta behöver vi besöka en förskola och vistas i den 

miljö där barn leker så vi anser att kvalitativa metoder skulle passa bra i vår undersökning. Enligt 

Ahrne och Svensson (2015, s. 9) används kvalitativa metoder när man vill samla in data om den 

målgrupp som är bärande inom det område som man vill undersöka. På detta sätt kan forskaren närma 

sig andra människors perspektiv för att iaktta och se hur de gör. Etnografi är en beteckning inom 

kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Ordet etno betyder ”folk” och grafi ”beskriva” och 

för att en studie ska kallas för en etnografisk studie behöver forskaren vara ute på fältet och kan genom 

att vara på plats närma sig den andres perspektiv (Lalander 2015, s. 93).  

Nu kommer vi först att beskriva fördelar med etnografiska studier som är relevanta för vår 

undersökning. Med en etnografisk studie är forskaren inte helt begränsad till sitt syfte och 

frågeställningar utan vi ser det som en ram som är dynamisk och kan formas om beroende på vad vi 

ser som intressant under forskningsprocessen att skaffa sig en förståelse för (Lalander 2015, ss. 94-

95). Genom att vara på fältet får vi förstahandsinformation eftersom vi får tillgång till en primär 

informationskälla. I och med att vi är direkt på fältet kan vi ställa frågor om saker som vi inte förstår 

och genom detta kan vi skapa en bättre förståelse om den pågående situationen. Genom att direkt fråga 

informanter det vill säga få primär information får vi en bättre uppfattning av situationen (Roos 2014, 

s. 48). När vi är ute på fältet för att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få 

tillträde till och bli inkluderade i lek. Att som forskare vara på fältet och direkt se vad som händer är 

en fördel med en etnografisk studie men kan också vara ett problem (Ahrne & Svensson 2015, s. 15). 

Problemet som kan uppstå i samband att man är på fältet är att barnen kan bli påverkade av forskarens 

närvaro vilken i sin tur kan påverka vårt forskningsresultat. Lalander (2015, s. 100) skriver om 

forskareffekt som är nackdelen med öppen observation vilket betyder att människors medvetenhet av 

forskarens närvaro påverkar deras beteende.   

Nackdelen med en etnografisk studie som vi ser det är att eftersom vi är en del av samhället kan våra 

egna föreställningar och värderingar kan påverka vad vi ser/upplever och hur vi tolkar dessa. I en 

etnografisk studie kan forskaren aldrig bli objektiv eftersom forskarens egen tolkning och förståelse 

påverkar forskningsprocess och resultat (Roos 2014, ss. 46-47). För att kunna genomföra en 
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etnografisk studie krävs ganska lång tid och därför kommer vi att göra en studie med en etnografisk 

ansats. De flesta etnografiska studier genomförs över längre tid men som student har man bara några 

veckor att följa och observera en barngrupp vilket kallas att man gör en studie men etnografisk ansats 

(Roos 2014, ss. 51-52).  

De observationer som vi kommer att göra är öppna deltagande observationer. Med öppen deltagande 

observation (Lalander 2015, s. 99) syftar vi på att vi innan vårt observationsarbete har informerat och 

fått samtycke från alla som är inblandade i våra studier. Delaktighet eller passivitet på fältet handlar 

om den grad av forskarens deltagande under forskningsprocessen (Lalander 2015, s. 100).  Vi behöver 

använda oss av öppen deltagande observation för att vår studies syfte och frågeställningar kräver att vi 

är på fältet och observerar barn i den miljö där de leker. Med öppen deltagande observation 

dokumenterar forskaren det som är viktig att observera i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar (Lalander 2015, s. 108). Graden av vårt deltagande har varierat då vi är medmänniskor 

och har ett moraliskt samhällsansvar även under vårt observationsarbete. Vi planerade och anpassade 

vår studies syfte och frågeställningar efter den tiden som vi har men vi är medvetna om att det kan 

uppstå andra faktorer som kan påverka vår producering av data.  Pripp & Öhlander (2011, ss. 126-127) 

påpekar att deltagande observationer är en tidskrävande metod och är beroende av graden av 

deltagande, avgränsning av fältet, kunskapsmål men också av tiden som krävs för att som forskare blir 

accepterad på fältet. När vi observerar kommer vi att använda oss av anteckningsblock och penna för 

att skriva ner fältanteckningar. Penna och anteckningsblock är de huvudsakliga hjälpmedel under en 

deltagande observation (Pripp & Öhlander 2011, s. 133). Med hjälp av fältanteckningar kan vi bygga 

upp och skapa en förståelse genom att sätta ord på handlingar och upplevelser och närma sig andras 

perspektiv. 

Kritiken som riktas mot etnografiska studier handlar främst om studiers objektivitet och en del 

ifrågasätter forskarens möjlighet att ta andras perspektiv (Roos 2014, s. 46). Vi är medvetna om att i 

vår studie kan vi aldrig bli helt objektiva eftersom vi beskriver vad som händer i verkligheten genom 

våra tolkningar. Till skillnad från kvantitiva studier där man med hjälp av till exempel statistik eller 

siffror kan beskriva vad som händer i verkligheten beskriver forskaren i kvalitativa studier en tolkning 

av verkligheten (Fejes & Thornberg 2015, s. 20). Under forskningsprocessen är det viktigt att vi 

ständigt ifrågasätter och kritisk granskar våra egna värderingar och bedömningar av händelser för att 

så långt det är möjligt rättvist kunna beskriva våra tolkningar av verkligheten. I vår studie använder vi 

oss av deltagande observationer vilket betyder att det är vi själva som lyssnar in och ser det vi skriver 

ner. Roos (2014, s. 48) menar på att istället för att säga att man samlar in sitt data är det snarare mer 

korrekt att säga att man producerar data. 

Urval och avgränsningar 

Att få tillträde till en verksamhet är avgörande för vår studie med etnografisk ansats. Att få tillträde 

innebär att vi som forskare får medgivande av de vi observerar genom att få följa med i deras 

vardagliga miljö (Lalander 2015, s. 101). I vår studie ansåg vi att en förskola skulle vara en 

avgränsande och passande social miljö (Svensson & Ahrne 2015, s. 21). Vi valde ut vår förskola på 

grund av att de har åldersindelade avdelningar. Vi ville nämligen undersöka en jämnårig barngrupp för 

att på detta sätt få syn på andra faktorer som påverkar barns tillträde till lek och som inte är beroende 

av barns ålder.  I den tidigare forskningen visar det sig att barns tillträde till lek samt uteslutningar 

påverkas i hög grad av barns ålder (Kultti & Odenbring 2014, s. 879; Löfdahl & Hägglund 2006, s. 

191). Vi väljer att befinna oss på samma avdelning och observera samma barngrupp upprepade gånger 
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för att kunna upptäcka återkommande mönster i barns tillträde till lek. Anledningen till detta är att om 

vi hade valt att observera på flera förskolor då kunde vi inte ha samma möjligheter att se dessa 

mönster under den begränsade tid vi har till vår studie. Vi kan i och med valet av förskola styra över 

vilken åldersgrupp som vi vill undersöka men i urvalet av vilka barn som fick deltar i undersökningen 

påverkas av samtyckesbrevet av vårdnadshavare och barnens egen vilja att delta i undersökningen. En 

mycket viktig dörröppnare (Lalander 2015, s. 105) i vårt fall är att ta och få kontakt med biträdande 

rektor och informera om vårt syfte som därefter kunde släppa in oss till den miljö och den verksamhet 

som vi genom deras försorg vill undersöka i vår studie.  

I vår studie väljer vi att använda oss av öppen deltagande observation därför att det möjliggör att vi 

kan befinna oss på plats vilket bidrar det till att vi befinner oss mitt i händelseförloppet och kan 

undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek. 

Under våra observationer väljer vi att skriva ner det vi ser med papper och penna. Innan vi kom ut på 

fältet samtalar vi om huruvida vi skall tillåta barnen använda vårt anteckningsmaterial. Vi bestämmer 

att inte låta barnen använda dessa på grund av att de kanske skulle vilja använda vår penna eller 

papper vilken skulle leda till att vårt arbete störs. Slutligen gör vi ett urval när vi skall analysera våra 

data ur de öppna deltagande observationerna och vi väljer då ut sju leksekvenser av de tretton som vi 

totalt har. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

I vår studie ingick nitton barn i åldern fem år. Samtliga barn gick på samma förskola och tillhörde 

samma avdelning. Egentligen bestod barngruppen av tjugosex barn. Men eftersom vi inte fick in 

samtyckesblanketter från alla vårdnadshavare så avstod vi från att observera dessa barn och förde inga 

anteckningar om dem.  

 

Genomförande 

Efter att vi fått klartecken från vår handledare att utföra vår studie ringer vi till en närbelägen förskola. 

Den första förskolan vi tar kontakt med blev vi nekade till på grund av nyligen gjorda 

omstruktureringar i verksamheten. Vi ringer då till en annan förskola och vi bokar in ett besök med 

biträdande rektorn.  

För den biträdande rektorn presenterar vi syftet med vår studie och vilken metod för datainsamling vi 

skulle använda det vill säga föra anteckningar med papper och penna I samtalet kommer vi fram till att 

följa förskolans rutiner och hantering av information till vårdnadshavare och barn. Därför mailar vi 

över samtyckesblanketten (se bilaga) till biträdande rektor. Utskriften av blanketterna till 

vårdnadshavare skall skrivas ut på förskolan och överlämnas till vårdnadshavare genom skolans 

försorg. Det visar sig efter några dagar att vi endast får in sju samtyckesblanketter så vi avvaktar och 

får in flera några dagar senare. Då vi inte får samtycke för alla barns deltagande i vår undersökning 

bidrar det till att vi får avbryta en del av våra observationer då dessa barn anslöt sig till den lek som vi 

börjar att observera. 

Den första observationsdagen är vi ute på gården och lär känna miljön och tar första kontakt med 

några barn. Den dagen antecknar vi ingenting på grund av att det var flera barn på gården både 

fyraårsavdelningen och femårsavdelningen. Av den anledningen samråder vi med pedagogen på den 

avdelningen och kommer fram till vilka tider på dagen som femåringarna inte befinner sig i 
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tvärgrupper. Senare bestämmer vi att besöka förskolan och genomför våra observationer under de tider 

när barn leker utan vuxnas inblandning. Våra öppna deltagande observationer utförs oftast på 

morgonen mellan 8:00 -12:00 eller på eftermiddagen 13:30-16:00 under en vecka. 

Nästa dag inleder vi med att presentera oss för barnen när de har samling. Vi talar om vilka vi är, vad 

vi kommer att göra, varför vi är där och därefter försökte vi förklara och förenkla vårt syfte med vår 

studie. Pedagogen som håller i samlingen informerar och upplyser barnen om att vårt besök hänger 

samman med de blanketter som barnens vårdnadshavare fått ta del av. I samband med detta talar vi 

även om för barnen att trots föräldrarnas samtycke kan de alltid själva bestämma om de vill medverka 

i undersökningen. Några barn som vi har kommit i kontakt dagen innan frågar om vi kan komma ihåg 

deras namn. Då föreslår vi att vi kan sjunga en namnsång för att lära oss namnen på alla barn. Detta 

visar sig effektivt då barnen blir medvetna om vår närvaro på avdelningen och det känns som att 

barnen har accepterar vår närvaro. Senare när vi observerar och antecknar märker vi att barnen har 

accepterat vår roll som forskare eftersom de inte avbryter oss när vi skriver. Om de exempelvis 

behöver hjälp med någonting så vänder de sig till sina pedagoger och väldigt sällan ställer de frågor 

till oss.  I och med att vi accepterats av barnen möjliggör det att vi kan placera oss nära barnens lek 

utan att de ifrågasätter vår närvaro. Acceptansens av vår närvaro beror kanske på, som pedagogen på 

avdelningen antyder, att barngruppen hade erfarenheter från tidigare studenter som varit där och 

observerat på liknande sätt.  

Under vårt fältarbete observerar vi både inomhus och utomhus på förskolegården. Inomhus består 

avdelningen av ett enda stort rum som var avdelat i mindre rum med hjälp av lägre bokhyllor. Inne på 

avdelningen så har man namngett varje avdelat rum som naturhörnan, scenen, bygg och konstruktion 

etcetera. Vid icke vuxenstyrd lek får barnen själva gå till en aktivitetstavla där alla rummen finns 

benämnda med namn och tillhörande miljöbild och genom detta välja ut vad de vill leka. Under våra 

observationer går vi mellan dessa avgränsningar för att befinna oss där barnen väljer att vara och där 

leken uppstår. När vi observerar inomhus är det enklare att närma sig barns lek och kunna se och höra 

vad de säger och hur de pratar. På förskolans gård ser vi att barnen leker mest vid en backe och vid en 

sandlåda så vi placerar oss där under våra utomhusobservationer. I barnens lek på gården uppstår 

andra typer av lekar vilka innefattar andra tillträdestrategier.  

När vi för ner våra anteckningar med papper och penna försöker vi att framförallt att anteckna barnens 

kommunikation exakt då dessa aspekter inte går att skriva i efterhand. Efter varje observation 

kompletterar vi våra anteckningar genom att direkt skriva ner det som vi kommer ihåg. 

Databearbetning och analysmetod 

Under vårt fältarbete fokuserar vi oss främst på att anteckna vad barn har säger och på vilket sätt de 

utrycker det eftersom detta inte var så lätt att komma ihåg senare när vi gör våra transkriberingar. Efter 

varje observationsdag försöker vi direkt efter observationstillfällena att renskriva våra anteckningar så 

att vi inte glömmer vad som händer under våra observationer. Transkriberingen ska göras i direkt 

avslutning till sin insamling av data (Öberg 2015, s. 63). Vi var så noggranna som möjligt att skriva 

ordagrant om vad som har sagts, vem som sa vad, på vilket sätt det har uttryckts etcetera.  
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Analysprocessen 

Det finns tre olika grader av tolkning som används i analysarbetet, det vill säga tolkningar av första 

grad, andra och tredje graden (Fangen 2005 se Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 220). I den 

första graden tolkar man vad som har setts och hörts under den tiden när man är ute på fältet och när 

man har observerat och skrivit fältanteckningar (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 221). Den 

andra gradens tolkningar handlar om att överskrida den vardagliga tolkningen av verkligheten och 

innebär en växling mellan vardagliga och teoretiska begrepp (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 

225). Tolkning av tredje graden innebär att som forskare kritisk reflektera kring deltagarnas tolkningar 

och leta efter dolda motiv och intressen (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 231). I vår analys 

använder vi första gradens tolkning när vi beskriver varje leksekvens. Vidare tolkar vi i andra gradens 

tolkning de tidigare beskrivna leksekvenserna med hjälp av sociokulturella begrepp som artefakter, 

mediering, appropriering och intersubjektivitet. Dessa begrepp blir våra verktyg i vår analysprocess. 

Den tredje gradens tolkning använder vi för att urskilja dolda mönster och identifiera samband mellan 

barnens olika sätt att använda artefakter i sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek.  

 

  

Forskningsetiska överväganden  

I och med att vi genomför vår studie med etnografisk ansats så är det oerhört viktig för oss att skaffa 

kunskap om de etiska principer som vi ska förhålla oss till under hela forskningsprocessen. Vi tar 

hänsyn till såväl forskningsetik som forskaretik. Forskningsetik handlar om hur personer som berörs 

av forskningen behandlas och skyddas medan forskaretik handlar om forskarens relation till själva 

forskningsuppgiften (Vetenskapsrådet 2017, s. 121). Vi kommer att beskriva de etiska principer som 

vi förhåller oss under vårt fältarbete och diskutera forskningsetiska övervägande inträffar under hela 

forskningsprocessen.  

I god forskningsetik ingår det att informera alla berörda om vad man kommer att forska om, det vill 

säga informationskravet (Löfdahl 2014, s. 36), vilket innebär att vi har informerar biträdande rektorn, 

förskolepersonal, vårdnadshavare och barn om vår undersökning. Ett etisk övervägande gör vi när vi 

bestämmer i vilken utsträckning och på vilken sätt vi ska informera barnen om vår studies syfte och 

frågeställningar. Detta gör vi med anledning att barns kännedom om vår studiers syfte kan påverka 

studiens resultat. Alla som deltar i en studie har rättighet att få information om den forskning som 

pågår och de ska utifrån denna information avgöra sitt deltagande i studien (Öberg 2015, s. 62). Vår 

studie involverar barn i femårsåldern vilket ger oss bra förutsättningar att kommunicera med barn och 

att på ett åldersadekvat sätt muntligt informerat barn varför vi är där och vad vi kommer att göra. 

I Vetenskapsrådet (2017, s. 27) står det att för barn under femton år krävs både vårdnadshavarnas samt 

barnets samtycke till deltagande.  Efter att vi har får tillstånd av biträdande rektorn och personalen att 

genomföra vår studie på förskolan skickades samtyckebrev ut till barnens vårdnadshavare. Löfdahl 

(2014, s. 39) skriver om svårigheter med att få barns samtycke samt ifrågasätter i vilken grad småbarn 

kan förstå konsekvenserna av undersökningen. Under vårt fältarbete tydliggör vi för barnen att de 

alltid själv kan avgöra om de vill delta i undersökningen. Alla personer har möjlighet att avstå under 

undersökningen även om de redan har samtyckt till att delta (Löfdahl 2014, s. 36). Vi är observanta på 

att avbryta våra observationer om vi upplever att barnen känner sig besvärade. Vi har iakttar och 

beaktar på olika sätt hur barn agerar på vår närvaro eftersom vi är medvetna om att barn inte alltid 
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uttrycker huruvida de vill delta eller inte med ord utan också genom kroppsspråk. Från några 

vårdnadshavare fick vi inte samtycke om barns deltagande och det hände vid flera tillfällen att dessa 

barn plötsligt ansluter sig till den pågående leken som vi redan hade påbörjat observera. Vid dessa 

tillfällen behöver vi därför avbryta vår observation med anledning av att vi inte får observera eller 

anteckna något om dem. En annan aspekt vi beaktar när vi antecknar är att barn även kan ta illa vid sig 

om de ser att man bara antecknar när andra barn gör något. Det gällde att vara etiskt strategisk när vi 

för anteckningar. 

Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet (Löfdahl 2014, s. 38) vilket innebär att det vi får fram i våra 

observationer endast kommer att återfinnas i vår examination. Efter godkänd examination kommer vi 

kassera såväl våra skriftliga observationer som all insamlad data.  

När det gäller konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017, ss. 30, 41) och etikprövningslagen så ser vi till 

att det inte går att spåra vilken förskola vi utför våra observationer på och vilka barn som deltar. Detta 

gör vi genom att avidentifiera namn och förskola i våra texter och byta ut namn på barn samt även 

utesluta alla andra tecken som kan orsaka att någon kan identifiera barnen. På grund av detta är vi 

tvungna att noga överväga hur vi beskriver vissa klädesplagg som barn har på sig men som ibland är 

viktiga faktorer för beskrivning av leksituationen. Konfidentialitet ska garanteras till alla personer som 

deltar i undersökningen det vill säga att byta ut namn på personer, förskolan, ortsnamn och etcetera 

(Löfdahl 2014, s. 38).  

Innan vi påbörjar vårt fältarbete gör vi etiska övervägande när vi bestämmer att inte låta barn använda 

vårt anteckningsmaterial. Vi har kritisk granskat och övervägt vilka ord som används vid 

beskrivningar av händelserna för att inte ge en missvisande bild av situationen.  Etnografiska metoden 

är inte objektiv och man kan missa information när man antecknar men man måste vara etisk i 

beskrivning av händelser (Dolk 2013, ss. 64-65). 

Studiens kvalitet 

Under vårt fältarbete använde vi oss av papper och penna för att skriva ner det vi ser och hör vilket vi 

hoppas ska upplevas mer naturligt och inte så störande för barnen till skillnad om vi skulle ha filmat 

barnen med tanke på att barnen kanske inte är vana att bli filmade på förskolan. Dolk (2013, s. 60) 

beskriver hur barn och pedagoger hade svårt att vänja sig vid att bli filmade och att det upplevs som 

störande och obehagligt av vissa. Genom att skriva ner vad vi hör och ser har vi säkert missat vissa 

faktorer som till exempel barns icke verbala kommunikation. När forskare skriver ner samtal/händelse 

förloras syn på exempelvis kroppsspråk, mimik, röstläge etcetera vilket kan leda till missvisande 

uppfattning (Dolk 2013, s. 64). Med tanke på att vi är två som observerar samma leksituationer tycker 

vi ändå att vi genom att sammanföra våra nedskrivna anteckningar lyckats att fångat upp det viktigaste 

aspekterna att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli 

inkluderade i lek. Om vi använder oss av videoobservationer skulle vi få möjlighet att se vårt 

inspelade material igen och kanske upptäcka flera aspekter. Vi bedömer att vi inte hinner genomföra 

videoobservationer under den begränsade tid som vi har tillförfogande under vår studie. Med hjälp av 

videoobservationer kan man åter se på det inspelade materialet vilket gör att man kan göra nya 

upptäckter som leder till nya analyser (Eidevald 2015, s. 116). En fördel med att anteckna med papper 

och penna är att det skapas ett kortare avstånd mellan dem man observerar än om man filmar. 

Filmkameran bidrar till att vi inte kommer så nära barnen och då kan vi eventuellt missa viktiga 

detaljer. Det som är bra med att vi väljer använda oss av öppna deltagande observationer är att vi 

befinner oss på samma plats och miljö tillsammans med barnen och kan med egna ögon se vad som 
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händer till skillnad mot om vi till exempel hade intervjuat barnen. Det som är mindre bra med att föra 

anteckningar med penna och papper är att vi vid vissa tillfällen inte hinner skriva ner vad barnet sa 

vilket leder till att flera av observationer blir oanvändbara. 

Vid transkribering av våra nedskrivna observationer är vi vaksamma på att våra egna värderingar och 

bedömningar inte skulle komma fram och påverka vårt empiriska material. Detta gör vi genom att vi 

tillsammans diskutera och kritisk granska vilka ord vi använder när vi transkriberar i enlighet med 

detta som Dolk (2013, s. 65) framhåller att till synes små ord kan ge olika bilder av händelserna. Hur 

orden används kan variera beroende av sociala och kulturella situationer (Gjems 2011, s. 35). Vi 

skriver noggrant ner vilka ord barn använder under leksekvenserna och försöker beskriva deras 

beteendemönster och hur de utrycker sig. Dessutom beskriver vi i varje leksekvens rummet och 

materialet som påverkar den aktuella leksituationen för att ge läsaren en bättre uppfattning av hela 

situationen. 

Tillförlitlighet och giltighet är begrepp för mätningar av kvalitet som utvecklats inom de kvalitativa 

metoderna och inom dessa är forskaren själv ett mätinstrument som inte mäter utan tolkar sin data 

(Jensen 1995 se Kullberg 2004, s. 74). I vår studie använder vi oss av kvalitativa metoder vilket 

betyder att vi själva utformar våra studier, producerar vår data och tolkar analyser och  kommer fram 

till ett resultat. Det pågår många diskussionen om hur etnografiska forskare kan vara lämplig 

tolkningsinstument men det finns flera sätt att åstadkomma tillförlitlighet och giltighet (Kullberg 2004, 

s. 74). Ett sätt att stärka upp studies giltighet och tillförlitlighet är att forskaren låter människor som 

har studerats ge sina synpunkter på forskarens tolkningar och resultat av studien (Kullberg 2004, s. 

75). Våra studie omfattar förskolebarn vilket betyder att detta sätt att stärka upp kvalitet inte är 

möjligt.  

Genom att använda sig av öppna deltagande observationer befinner sig forskaren på fältet och kan 

observera liknande situationer igen. Erhåller man samma resultat på liknande händelser kan forskaren 

stärka tillförlitligheten i iakttagelsen (Kullberg 2004, s. 76). I vår studie använder vi oss av öppna 

deltagande observationer och kommer fram till ett resultat som bygger på flera olika leksituationer 

vilken bidrar till högre tillförlitlighet. Thornberg och Fejes (2015, s. 259) skriver att tillförlitlighet 

handlar om forskarens noggrannhet och systematisering under hela forskningsprocessen.  

Giltighet handlar om att det som man gör under sina studier egentligen besvarar syftet (Roos 2015, s. 

53). Giltighet handlar om i vilken grad den studie och de metoder som används verkligen undersöker 

det som avses att undersökas (Kvale 1989 se Thornberg & Fejes s. 258). Under forskningsprocessen 

har vi modifierat vårt syfte och frågeställningar. Orsaken till detta är att när vi genomför våra 

observationer på förskolan upptäcks flera saker som är intressanta för vår studie. I förhållande till detta 

och när vi analyserar våra data ändrar vi också teoretiska begrepp och använder de som var mest 

relevanta för våra frågeställningar. Vi anser att etnografiska metoder med observationerna är det bästa 

sättet att producera de data som besvarar våra frågeställningar eftersom på detta sätt kan vi närma oss 

barnens vardag på förskolan och se på deras egna tillträdestrategier. Giltighet handlar om att man 

mäter det som man vill mäta och att materialinsamlingen fångar det man tänkt sig och är ute efter 

(Öhlander 2011, s. 290). I vår analysprocess använder vi oss av tre olika grader av tolkning (Fangen 

2005 se Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 220) vilket stärker upp studiens kvalité. I och med att 

vi utför våra öppna deltagande observationer på en och samma avdelning i samma barngrupp kan vi 

identifiera och urskilja upprepade inträdesstrategier med hjälp av de tre olika grader av tolkning. Detta 

stärker upp tillförlitligheten i vår studie men också giltighet när det gäller att vi tolkar och omtolkar 

vår empiri genom vårt analysarbete.  
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Resultat och analys 
 

Syftet med vår studie är att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till 

och bli inkluderade i lek. Med utgångspunkt från detta ska vi i den här delen använda oss av en 

analysprocess där vi använder oss av tre graders tolkningar. Vi använder första gradens tolkning när vi 

beskriver varje leksekvens. Vidare tolkar vi i andra gradens tolkning de tidigare beskrivna 

leksekvenserna med hjälp av sociokulturella begrepp som artefakter, mediering, appropriering och 

intersubjektivitet. Dessa begrepp är våra verktyg i vår analysprocess. Den tredje gradens tolkning 

använder vi för att urskilja dolda mönster och identifiera samband mellan barnens olika sätt att 

använda artefakter i sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek. De sju leksekvenser som vi 

väljer namnger vi efter vilka artefakter som barnen tar till sig för att komma in och bli inkluderade i 

lek och dessa är lek med kvastar, lek med lastbilar 1, lek med bilar lastbilar 2, aktivitetstavla 1, 

aktivitetstavla 2, lek med bokstavskort och lek på scenen. Vi väljer ut de leksekvenserna för att 

undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek. Vi 

ger barnen påhittade namn och efter varje leksekvens står det vilka barn som ingår i den aktuella 

leken. Alla barn som ingår i vår studie är fem år gamla. 

 

Leksekvens 1 ”Lek med kvastar” 

Kalle, Simon och Johan 

Alla barn från avdelningen Nyckelpigan är ute på förskolegården och leker. Kalle och Simon springer 

efter varandra med kvastar under en längre tid.  

Kalle och Simon springer efter varandra och skrattar. Plötsligt stannar de och vänder sig mot 

varandra. Simon sträcker då fram sin hand och vrider sin kvast åt höger och vänster. Detta är en 

rörelse som han upprepar flera gånger. Kalle står mittemot Simon och tittar hur Simon vrider sin 

kvast.  Efter ett tag upprepar Kalle Simons rörelser dvs. att vrida sin kvast åt höger och vänster. 

Hastigt avstannar Kalle och Simon sina rörelser med kvastarna när Johan plötsligt hoppar fram. 

Johan säger: -ajja. 

Johan drar ner sin mössa som har två urklippta hål för ögonen samtidigt som han börjar röra sina 

armar och ben.  Johan intar en försvarsställning samtidigt som han utbyter blickar med Kalle och 

Simon. Efter en stund börjar Johan att springa i väg och Simon och Kalle springer efter Johan. 

  

Analys av ”Lek med kvastar” 

När Johan hastig hoppar fram framför Simon och Kalle uppfattar vi Johans inhopp som ett försök att 

ta sig in i den pågående leken. Med hjälp av fysiska artefakter (mössa) samt intellektuella artefakter, 

språkliga utryck samt kroppsrörelser medierar Johan, det vill säga förmedlar till Simon och Kalle, att 
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han har förstår lekens syfte men även genom de artefakterna förklarar Johan hur leken ska utvecklas. 

När Johan säger ”ajja” och drar ner sin mössa över ögonen och börjar röra sina armar på liknande sätt 

som Kalle och Simon gör då antar vi att Johan har ser vad Simon och Kalle gör med sina kvastar och 

förstår vad de andra barnen leker. I och med att Johan har förstår/tar till sig (approprierat) de andra 

barnens lek så blir det en del av Johans eget sätt att få tillträde till leken. Johan visar att han har 

tidigare erfarenheter eftersom han inte upprepar Simons och Kalles handlingar. Istället gör han på sitt 

sätt vilket leder till att Simon och Kalles lek ändras genom att Johan styr leken åt ett annat håll. Här 

ser vi att Johan först iakttar leksituationen för att sedan träda in i leken på ett ickeverbalt sätt och till 

slut även påbörjar en ny lek som är relevant till den pågående leken. Detta visas genom att Johan 

börjar springa och Kalle och Simon följer efter vilket uppfattar som att barnen har uppnått en 

gemensam förståelse, intersubjektivitet av den pågående leken då barnen i slutet springer efter 

varandra. 

 

Leksekvens 2 ”Lek med lastbilar 1” 

Albin, Erik och Patrik 

Barnen i den här leksekvensen leker ute på förskolegården. Plastlastbilarna som barnen leker med är 

ca 20 cm.  

Albin och Erik leker i sandlådan med varsin lastbil som de rör fram och tillbaka i sanden. Patrik 

kommer fram nära Albin och Erik och tittar mot Albin och Erik. Efter en stund plockar han upp en 

lastbil och går fram till Albin och Erik. 

Patrik: Får jag vara med? 

Samtidigt som Patrik säger detta sträcker han fram sin lastbil mot Albin.  

Albin: Vi lastar sand och ditt flak är trasigt.  

Albin pekar mot Patriks lastbil och Erik kommer också fram och tittar på Patriks lastbil.  

Erik: Du kan inte lasta. Den är trasig. 

Patrik tittar ner på sin lastbil och efter en stund går han upp för slänten som ligger bredvid sandlådan. 

När Patrik kommit upp på backen sätter han sig på lastbilsflak och åker nerför backen tillbaka till 

Albin och Erik. 

Albin och Erik har tittat på vad Patrik har gjort och går nu uppför backen och sätter sig på sina 

lastbilsflak och åker ner till Patrik. Tillsammans går Albin, Patrik och Erik uppför backen, sätter sig 

på sina lastbilsflak och åker nerför backen under upprepade gånger.  

 

Analys av ”Lek med lastbilar 1” 

Vi ser att Patrik försöker få tillträde till leken genom att använda sig av en fysisk artefakt dvs. lastbilen 

som är relevant till den här leken eftersom Albin och Erik redan har påbörjat en lek med lastbilar innan 

Patrik försöker ta sig in i leken. I samband med detta använder sig även Patrik av intellektuella 

artefakter när han säger ”får jag vara med?”. Det visar sig att fråga sig in i leken genom att säga ”får 

jag vara med?” inte var en framgångsrik lektillträdestrategi. När han försöker ta sig in i leken med 

hjälp av lastbilen visar det sig att det inte går eftersom Albin upptäcker att Patriks lastbilsflak är 



17 

 

trasigt. I den här leken är det just lastande på flak som är centralt i den pågående leken. När Patrik inte 

har får tillgång till leken tar han hjälp av samma fysiska artefakt det vill säga lastbilen för att påbörja 

en ny lek. Med hjälp av bilen och sina tidigare erfarenheter, att åka med lastbilen, medierar Patrik sin 

handling. Genom att sätta sig på lastbilsflaket och åka nedför backen använder han en annan 

tillträdestrategi till lek och då menar vi att han skapar en ny lek fast med samma artefakt (bilen).  Även 

om Patrik inte har säger med ord till Albin och Erik meningen med sin lek så förstår Albin och Erik 

lekens syfte. Då kan vi säga att alla tre barnen i den här leksituationen har uppnår intersubjektivitet 

eftersom de leker en gemensam lek på slutet.  

 

Leksekvens 3 ”Lek med lastbilar 2” 

Frank, Albin, Simon och Niklas 

Barnen befinner sig på förskolegården vid en slänt och leker med varsin plastlastbil som är cirka 20 

cm.  

Frank, Albin och Simon sitter på sina lastbilar och åker nedför slänten och detta har de hållit på med 

under en längre stund. Niklas kommer fram till slänten och ställer sig och tittar på när Frank, Albin 

och Simon åker. Efter en stund sätter sig Nicklas på rumpan och försöker glida nedför slänten. 

Albin: Gå och hämta en lastbil. 

Nicklas springer upp till en låda där uteleksakerna förvaras. Efter en stund kommer han tillbaka med 

en liten ”brio” lastbil i handen som är ca 5 cm. Nicklas sätter sig på ”brio” lastbilen och försöker åka 

nedför slänten men lastbilen är för liten och den rör sig inte. Nicklas tittar mot Albin och säger till 

Albin. 

Nicklas: Den åker inte! 

Albin: Har du en lastbil? 

Nicklas reser sig då upp och visar Albin att han har en lastbil. 

Albin: Det finns större lastbilar i lådan. 

Nicklas springer upp till lådan och efter en stund kommer han tillbaka tomhänt. Nicklas ställer sig 

bredvid slänten och tittar på när de andra barnen åker. Albin tittar på Niklas samtidigt som han går 

fram. 

Albin: Du får låna min lastbil. 

Nicklas: Får jag den? 

Albin: Du får min. Jag ska gå och gunga. 

Nicklas tar emot lastbilen och sätter sig på den och börjar åka nedför slänten tillsammans med Frank 

och Simon fram tills en pedagog till slut avbryter deras lek. 

Pedagog: Det är dags för mellanmål.   

  



18 

 

Analys av ”Lek med lastbilar 2” 

I den här situationen ser vi hur stor betydelse en artefakt har för att få tillträde till lek. Då menar vi att 

Nicklas behöver en lastbil för att kunna leka på liknande sätt som de andra barnen. Nicklas använder 

en tillträdestrategi där han utan en fysisk artefakt sätter sig på rumpan för att åka nedför slänten. Vi 

anser att Nicklas tillträdestrategi fungerar i och med att han fick Albins uppmärksamhet. Här ser vi hur 

Albin förstår Nicklas tillträdestrategi eftersom han är medveten att Nicklas är i behov av en lastbil för 

att kunna delta i leken. Detta medierar/förmedlar Albin genom att säga till Nicklas ”gå och hämta en 

lastbil”. Nicklas har förstår vad Albin menar i och med att han går upp och hämtar en lastbil 

(intersubjektivitet). Efter att Nicklas testat lastbilen skaffar han sig erfarenheter att det är omöjligt att 

åka nedför slänten på en så liten bil. Detta förmedlar han genom att utrycka sig verbalt till Albin ”den 

åker inte”. Här ser vi hur Nicklas söker hjälp av Albin vilket kan tolkas som hans sätt att få tillträde till 

lek genom att få stöd av en kamrat. Albin stöttar Nicklas genom att förklara att han behöver en större 

lastbil för att kunna utföra den handling det vill säga åka på lastbilen. Senare hjälper Albin Nicklas 

genom att ge bort sin fysiska artefakt (lastbil) till honom. Här ser vi hur Albin förmedlar en 

tillträdestrategi till Nicklas som fungerar eftersom Nicklas då kan åka nedför slänten. I den här 

situationen ser vi hur Nicklas och Albin försöker uppnå en gemensam förståelse (intersubjektivitet) för 

lekens innehåll och vad som behövs för att bli inkluderad. Det verkar som att de uppnår detta då 

Nicklas senare ansluter sig till den pågående leken med de andra barnen.  

 

Leksekvens 4 ”Aktivitetstavla 1” 

Hugo, Emma och Vanessa 

Barnen är inomhus och på avdelningen finns en aktivitetstavla där barnen själva får välja vad de vill 

göra. Detta gör barnen genom att placera en namnlapp med sitt namn på den plats där de vill leka.  

 

Hugo tar fram sin namnlapp och står länge framför tavlan och tittar.  Sedan tar han fram Emmas 

namnlapp och håller nu bådas namnlappar i sin hand. Hugo går fram till Emma som bygger ihop en 

tågbana. Hugo visar namnlapparna för Emma.  

Hugo: Det är ledigt i rollek. Kom, skynda dig. Du måste klistra på din bild.  

Emma: Jag kommer.  

Hugo springer tillbaka till tavlan och när han vänder sig ser han att Emma inte har följt med honom. 

Hugo springer då tillbaka till Emma.  

Hugo: Kom nu innan någon annan väljer.  

Emma som fortfarande bygger ihop tågbanan tittar snabbt upp mot Hugo. 

Emma: Vänta bara.  

Hugo sträcker fram Emmas namnlapp och säger. 

Hugo: Ta den ..kom, kom.  

Emma tar namnlappen och tillsammans springer Hugo och Emma till tavlan där väljer de att sätta 

sina namnlappar vid det rum där de vill vara. Emma och Hugo kommer fram till rummet och där 
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finns en koja där Vanessa och två barn till håller på att leka. Hugo och Emma läger sig då ner på 

marken och tittar in i kojan.  

Emma: Vad mysigt ni har det  

Vanessa: Ja.  

Hugo: Får vi vara med?  

Vanessa: Nej inte inne.  Det är för trångt, det får bara plats tre här inne.  

Emma: då förstår vi…… utanför då? Då kan vi vara vakter här utanför.  

Vanessa: Ni vaktar så att ingen får komma in 

 

Analys av ”Aktivitetstavla 1” 

I den här leksekvensen försöker Hugo påbörja en ny lek genom att ta hjälp av en aktivitetstavla med 

tillhörande namnlappar. Vi tolkar att Hugo approprierar, har förstått hur man använder aktivitestavlan, 

för att använda den på sitt sätt och påbörja en ny lek med Emma. Vi ser det som att Hugo tar hjälp av 

Emma för att få tillträde till en pågående lek i kojan. Kanske Hugo har tidigare erfarenheter av att 

tillsammans med Emma blir det lättare att komma in i lek. Både Emma och Hugo tar hjälp av 

intellektuella artefakter när de försöker ta sig in i leken. Hugo försöker att han och Emma ska få 

tillträde till lek när han säger ”får vi vara med” vilken är en strategi som visar sig inte fungera i den här 

situationen eftersom de inte blir insläppta.  Emmas sätt att säga ”Vad mysigt ni har det” skapar en 

positiv relation med barnen i kojan vilken kanske skulle ha leda till inträde till kojan om inte Hugo 

hade avbryter med sin verbala inträdestrategi. Emma räddar situationen genom att komma med en ny 

roll i leken, vakter som tillförs till den pågående leken men också är ett sätt att ta sig in och bli 

inkluderade i leken. Genom att Emma föreslår en ny roll i leken blir den en fungerande tillträdestrategi 

eftersom både Hugo och Emma får tillträde till den pågående leken. Emma förstår lekens innehåll 

vilket betyder att hon approprierar för att vidare skapa en gemensam förståelse med Vanessa. I och 

med att hon har gör detta kan hon tillföra någon nytt genom att mediera en ny handling, roll som 

vakter, vilket blir accepterat av Vanessa.    

 

Leksekvens 5 ”Aktivitetstavla 2” 

Molly, Edvin och Casper 

Som i leksekvens 3 befinner sig barnen inomhus framför aktivitestavlan där barnen själva väljer vad 

de vill leka och på vilken plats de vill vara.  

Molly och Edvin håller i sina namnlappar samtidigt som de står länge framför tavlan och pratar om 

var de vill vara någonstans. 

Molly: Ska vi leka i kojan? 

Edvin tittar på tavlan och därefter tittar han på Molly. 

Edvin: Nej.. vi får inte plats. Men titta. Ingen leker i naturhörnan. Vi leker med djur i naturhörnan. 

Molly nickar.  
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Edvin sätter fast sin namnlapp på naturrummet. Molly sätter då fast sin namnlapp bredvid Edvins. 

Casper som suttit på en soffa och sett Molly och Edvin bakifrån går hastigt fram till tavlan och sätter 

fast sin namnlapp bredvid Edvin och Molly. Molly och Edvin tittar på varandra och tar samtidigt bort 

sina lappar och går därifrån. Casper rycker åt sig sin namnlapp och följer efter Molly och Edvin. 

Molly och Edvin går tillbaka till tavlan och Casper ställer sig bredvid. Nu står alla tre framför tavlan. 

Edvin tittar mot Molly som rycker på axlarna.  Därefter klistrar Molly sin namnlapp återigen vid 

naturhörnan. Edvin sätter sin namnlapp bredvid Mollys.  Molly och Edvin tittar mot Casper. Casper 

sätter sin namnlapp bredvid Molly och Edvins namnlappar. Tillsammans går Molly, Edvin och 

Casper mot naturhörnan och börjar leka med några djur.  

 

Analys av ”Aktivitetstavla 2” 

I den här situationen ser vi hur barn använder fysiska artefakter som aktivitetstavla och namnlappar för 

att få tillträde till lek och samtidigt säkra en lekkamrat. Molly och Edvin bestämmer med hjälp av 

dessa på vilken plats de ska leka och vad de vill leka. Casper som avvaktar vad som pågår försöker 

använda sig av samma strategi för att få vara med i leken. Det verkar som att Molly och Edvin vill 

leka själva eftersom de tar tillbaka sina namnlappar och går därifrån. Men Casper bestämmer att han 

vill leka med dem eftersom han följer efter. Även om Casper inte utrycker sig med ord att han vill vara 

med och ingå i leken medierar han sin handling och visar detta genom att följa efter Molly och Edvin 

och genom att placera sin namnlapp på samma ställe som Molly och Edvin.  

Här ser vi hur Casper gör ett val av lekkamrater. Valet av lek kanske inte har så stor betydelse för 

Casper. Det kan också handla om att Casper vill leka i naturhörnan och letar efter lekkamrater. Casper 

approprierar det vill säga tar till sig Molly och Edvins strategier får att ansluta sig till leken. Vi ser det 

som att Molly och Edvin har sin egen strategi (ta namnlappar och gå därifrån) för att utesluta Casper 

men det verkar som att Casper förstår detta. Casper tar till sig deras strategi fast på sitt sätt eftersom 

han också tar sin namnlapp och följer efter dem. Som vi förstår det försöker Casper på ett icke verbalt 

sätt skaffa sig lekkamrater och med hjälp av dem ingå i en lek. Caspers påträngande inträde visar sig 

vara effektivt eftersom Molly och Edvin går tillbaka till tavlan och på något sätt accepterar Caspers 

inträdestrategi till lek eftersom Casper leker tillsammans med Molly och Edvin med djur i 

naturhörnan. När Molly och Edvin utbyter blickar och när Molly rycker på axlarna förstår vi det som 

att de accepterar Casper och dessutom att alla tre barn har uppnår intersubjektivitet.  

 

Leksekvens 6 ”Lek med bokstavskort” 

Anna, Sara, Ida, Marco, Agneta, Melissa och Mila 

Anna, Sara och Ida leker inomhus vid en scen. Mittemot scenen finns en trappliknande konstruktion. 

Anna sitter på scenen och visar till Sara och Ida en låda fylld med bokstavskort.  

Anna: Ska vi leka välja bokstav. 

Sara: Kan vi inte leka något annat.  

Anna: Nej.  

Anna lägger då fram bokstavskorten på golvet framför sig med bokstäverna neråt. Samtidigt när 

Anna gör det då sätter sig Ida och Sara på trappan. Efter att Anna placerat ut alla bokstavskorten 

säger hon 
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Anna: Nu.. kolla!  Vem vill komma fram och välja en kort?  

Sara och Ida räcker då upp händerna.  

Anna: ”Nu ska jag välja …..jag väljer Ida.  

Ida går fram och vänder på ett kort. 

Anna: Nej, S, det var inte ditt namn.  

Ida går tillbaka till trappan och sätter sig. 

Anna: Vem vill komma fram? 

 Ida och Sara räcker upp händerna.  

Anna: Hmmmm… nu väljer jag Sara.  

Sara går då fram och vänder på ett kort.  

Anna: Du fick B.  

Sara: Oh, inte min.  

Marko som stått bredvid och tittat på sätter sig nu på trappan och tittar mot Anna 

Anna: Vem är det nästa som ska välja.  

Marko, Sara och Ida räcker upp händerna.  

Anna: Sara.  

Leken fortsätter genom att Anna frågar och Ida, Sara och Marko räcker upp händerna men Anna 

väljer bara Ida eller Sara vid upprepade tillfällen. 

Anna: Vem vill komma fram och välja kort? 

Marko ställer sig på tå samtidigt när han räcker upp handen. Anna frågar igen. 

Anna: Vem vill välja? 

Marko kryper då fram till Anna samtidigt som han räcker upp handen framför Annas ansikte. 

Anna: Vem vill komma fram …hmmm….Marko.  

Marko ler och skyndar sig fram till scenen och vänder på ett kort  

Marko: Neeej, inte mitt namn.  

Marko går tillbaka och sätter sig på trappan. Leken försätter med samma mönster. Efter ett tag 

kommer Agneta, Melissa och Mila och de sätter sig vid sidan av scenen.  

Anna: Vem vill vända kort? 

Agneta, Melissa och Mila räcker upp händerna. Men Anna väljer bara Ida, Sara eller Marko som 

sitter på trappan och räcker upp sina händer.  

Mila: Vi får aldrig välja kort.  

Anna: Ni är inte med. Ni sitter inte på trappan. 
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Analys av ”Lek med bokstavskort” 

I den här leksekvensen ser vi hur Anna startar upp en ny lek med bokstavskorten och det är hon som 

bestämmer över lekens regel och vem får tillträde och blir inkluderad till leken. I början av 

leksekvensen ser vi hur Sara och Ida tar till sig, approprierar, Annas lekregel och på så sätt får tillträde 

och blir inkluderade i leken. Marko skaffar sig på avstånd en förståelse av Annas regel och förstår att 

det är viktig att sitta på trappan för att i fortsättningen utses för att komma fram och välja kort. Det kan 

tolkas som att Marko väntar på att bli inbjuden till lek. Här ser vi hur den fysiska artefakten, scenen 

men också trappan har en betydelse för att komma in i leken eftersom att sitta på trappan är ett första 

steg för barn att ta sig in i leken.  Detta förklarar vi genom att Agneta, Melissa och Mila som räcker 

upp handen aldrig blir valda att välja kort eftersom de inte satt på trappan vilket även bekräftas genom 

deras verbala kommunikation när Mila säger ”vi får aldrig välja kort” och Anna svarar ” Ni är inte 

med. Ni sitter inte på trappan.” Marko får tillträde genom att sitta på trappan men det är inte ett direkt 

tillträde eftersom han är tvungen att vänta men också kämpa för att till slut inkluderas i leken.  

 

Leksekvens 7 ”Lek på scenen” 

Melissa, Filippa och Tova 

Melissa, Filippa och Tova leker inomhus framför en scen. Melissa ställer sig på scenen och vänder 

sig leende mot Tova och Filippa som sitter mittemot på trappan. 

Melissa: Nu ska vi göra den roliga….Nu kommer det Filippa teater.  

Filippa går upp på scenen medan Melissa går och sätter sig på trappan bredvid Tova.  

Filippa gör några rörelser samt grimaser och blir sedan stående på scenen.  

Tova: Nu ska du ropa Filippa eller Tova får komma upp.  

Filippa tittar då med leende på läpparna mot både Melissa och Tova. Filippa ropar på Melissa. 

Filippa: Melissaaa .  

Melissa går upp på scenen och gör några danssteg. Från scenen tittar hon mot Tova och Filippa. 

Melissa: Nu kommer det Filippa teater. 

När Melissa säger det korsar Tova sina armar och tittar ner mot golvet samtidigt som Tova vänder 

ryggen mot Filippa som sitter bredvid. 

Melissa: Tova du måste göra läskiga saker om du vill komma fram. 

…tystnad… 

Melissa: Då blir det Filippa  

Filippa ställer sig på scenen och uppträder på liknande sätt som hon gjort gången innan. Efteråt tittar 

hon på Tova och Melissa. 

Tova: Jag är ett monster. Är det läskigt? 

Filippa: Nu kommer det Tova teater. 

Tova går upp på scenen och framställer sig själv som en monster. Melissa och Filippa skrattar och i 

fortsättningen turas de om att uppträda på scenen.  
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Analys av ”Lek på scenen” 

På avstånd ser det först ut som att både Melissa, Filippa och Tova är inkluderade i leken men när vi 

närmar oss leksituationen ser vi hur Tova är inkluderad i leken fast på andras villkor. Tova som sitter 

på trappan förväntar sig att bli vald att komma fram på scenen men det visar sig att det finns särskilda 

regel som gäller för att få uppträda på scenen. Melissa och Filippa turas om att välja varandra för att 

komma och uppträda på scenen. Efter att det har upprepats flera gånger visar Tova genom sitt 

kroppsspråk att hon protesterar mot reglerna som satts upp av framför allt Melissa som tycks 

bestämma över leken. Melissa tycker att man måste göra läskiga saker för att få komma upp på scenen. 

Tova reagerar med tystnad på det som Melissa säger vilket leder till att Melissa igen väljer Filippa.  

Tystnaden tolkar vi som att Tova funderar över sin situation under tiden som Filippa står på scenen. 

Här ser vi hur Tova approprierar det vill säga hon har förstår (tar till sig) vad som gäller för att bli 

inkluderad (inte bara vara med) i leken. Att vara läskig kopplar hon med att uppträda som ett monster 

vilket skulle vara relevant till den pågående leken. Hennes nya sätt (att vara monster) visar sig 

framgångsrikt då hon i fortsättningen får komma upp på scenen. Vi ser att alla tre barnen skrattar 

tillsammans viket tyder på att de har uppnår intersubjektivitet och förstår meningen med den 

gemensamma leken även om Tova blir inkluderad till leken genom att anpassa sig till den pågående 

leksituationen.  

 

Dolda mönster och identifierbara samband 

I vår analysprocess synliggörs dolda mönster och identifieras samband mellan olika leksekvenser. De 

sätt som visar sig vara användbara för barn när de ska komma in i lek och som upprepas vid flera 

tillfällen är: icke verbalt inträde till lek, att använda sig av en artefakt som är relevant till den pågående 

leken, att påbörja en ny lekaktivitet som är relevant till leken och att iaktta en leksituation för att 

därefter på ett icke verbaltsätt ta sig in i leken. Det sätt som visar sig inte fungera alls var att verbalt 

fråga om inträde till lek. 

 

  

Sammanfattning av analys och resultat  

Syfte med vår studie är att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till 

och bli inkluderade i lek. I vår studie ser vi vilka artefakter barn använder för att får tillträde och bli 

inkluderade i lek. Genom att vi använder begreppet artefakt som analytisk begrepp kan vi tolka vilka 

intellektuella och fysiska redskap barn använder för att få tillträde och bli inkluderade i lek. När det 

gäller fysiska artefakter då handlar det i vår studie om det tillgängliga material som barn använder 

under leksekvenserna som exempelvis aktivitetstavla, lastbilar, bokstavskort, scenen, kvastar etcetera. 

De intellektuella artefakter som vi kan identifiera och som barn använder sig av när de prövar att ta sig 

in i leken är både språkliga, symboliska, kroppsliga och sociala artefakter. I sina försök för att få 

tillträde och bli inkluderade i lek använder barn växelvis de olika artefakterna men i vissa situationer 



24 

 

är fysiska respektive intellektuella artefakter mer dominerande än de andra. Hur barn använder sig av 

de artefakterna för att få tillträde och bli inkluderade i leken är beroende av själva leksituationen och i 

vilket sammanhang barnen befinner sig i. Med hjälp av begreppet mediering kan vi göra tolkningar om 

hur barn använder sig av fysiska och intellektuella redskap för att få tillträde och bli inkluderade i lek. 

I de flesta leksituationer iakttar barn först en leksituation för att i fortsättningen ofta på ett ickeverbalt 

sätt ta sig in i leken. Barn först behöver skapa en uppfattning om den aktuella situationen för att i 

fortsättningen genom detta och med hjälp av sina tidigare erfarenheter komma på lekstrategier som 

verkar vara mest relevanta till den aktuella leksituationen. Begreppet appropriering hjälper oss att inse 

hur barn i sina lekaktiviteter tar till sig erfarenheter från sina lekkamrater för att sedan använda dem 

för sitt eget bruk och där igenom få tillträde till lek. Barn i vår studie visar förmåga på att anpassa 

artefakter till den pågående leksituationen och med utgångspunkt i den pågående leksituationen kan de 

med hjälp av artefakter utveckla leken och även så småningom ändra lekens syfte och ibland ta 

ledande roll i leken. För att bli inkluderad i leken är det viktigt att uppnå en ömsesidig förståelse med 

andra lekdeltagare. Begreppet intersubjektivitet synliggjorde detta. Mot bakgrund av ovanstående kan 

vi urskilja dolda mönster och identifiera samband mellan barnens olika sätt att använda artefakter i 

sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek. Dessa är: icke verbalt inträde till lek, att 

använda sig av en artefakt som är relevant till den pågående leken, att påbörja en ny lekaktivitet som är 

relevant till leken och att iaktta en leksituation för att därefter på ett icke verbaltsätt ta sig in i leken. 

Det sätt som visar sig inte fungera alls var att verbalt fråga om inträde till lek. 

 

Diskussion  
 

I den här delen diskuterar vi vårt studieresultat i relation till data, analyser och tidigare forskning med 

utgångspunkt från vårt syfte och våra frågeställningar. Med vår studie vill vi undersöka barns 

användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek. 

Vår studie visar att barnen använder sig av en serie olika artefakter, både fysiska och intellektuella för 

att komma in och bli inkluderade i lek. När vi talar om fysiska artefakter då handlar det i vår studie om 

det tillgängliga material som barn använder under leksekvenserna som exempelvis aktivitetstavla, 

lastbilar, bokstavskort, scenen, kvastar etcetera. I tidigare forskning (Bateman & Church 2017, s. 69; 

Henning & Kirova 2012, s. 226; Kultti & Pramling 2015, ss. 368, 370) beskrivs att artefakter har stor 

betydelse för barns samspel men vi undersöker enbart barns användande av artefakter i sina försök att 

få tillträde till och bli inkluderade i lek.  

De intellektuella artefakter som vi kan identifiera och som barn använder sig av när de prövar att ta sig 

in i leken är både språkliga, symboliska, kroppsliga och sociala artefakter. I sitt försök för att få 

tillträde och bli inkluderade i lek använder barn växelvis de olika artefakterna men i vissa situationer 

är fysiska respektive intellektuella artefakter mer dominerande än de andra. Resultatet vi får fram visar 

att vilka artefakter barnen använder är beroende av själva leksituationen och i vilket sammanhang 

barnen befinner sig i. 

I vår studie får vi även fram hur barnen använder dessa artefakter för att få tillträde till lek och det 

visar sig att i de flesta fallen i vår studie att barnen först iakttar en leksituation för att därefter på ett 
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icke verbaltsätt ta sig in i leken. En av Tellgrens (2004, ss. 95-96) tillträdestrategier till lek som enligt 

henne Corsaro inte nämnt är att först iaktta leksituationen för att i nästa steg fråga sig in i leken. Till 

skillnad från Tellgrens resultat där barn först iakttar och därefter frågar sig in i leken visar vår studie 

på att barn också först iakttar leksituationen men efteråt tar sig in i leken på ett ickeverbalt sätt. Enligt 

vårt studieresultat är det verbala sättet att ta sig in i lek, det vill säga genom att fråga ”får jag vara 

med”, en strategi som inte är så effektiv eftersom de i flera fall leder till att tillträde till lek nekas av 

andra barn. Detta kan vi även jämföra med det som beskrivs i tidigare forskning där Löfdahl och 

Hägglund (2006, s. 187) beskriver hur en gemensam förskoleregel att ”alla får vara med i leken” leder 

snarare till uteslutningar än inbjudande till lek. Därför är det viktig att man i det pedagogiska arbetet 

tänker igenom och reflektera över konsekvenser när man till exempel säger till barn att ”alla får vara 

med” eller när man uppmuntrar barn att fråga sig in i leken.  Barn är medvetna om innehållet av 

förskolans huvudregler och vad som gäller i vissa situationer vilket återspeglas i deras eget samspel 

(Löfdahl & Hägglund 2006, s. 187). 

Ytterligare en slutsats vi identifierar när vi ser samband mellan de olika leksekvenserna är att då 

synliggörs mönster på de mest effektiva sätt i barns användande av artefakter i sina försök att få 

tillträde till och bli inkluderade i lek och som upprepas vid flera tillfällen. Dessa är: icke verbalt 

inträde till lek, att använda sig av en artefakt som är relevant till den pågående leken, att påbörja en ny 

lekaktivitet som är relevant till leken och iaktta en leksituation för att därefter på ett icke verbaltsätt ta 

sig in i leken.  

Som vårt studieresultat visar använder barn ofta ickeverbalt inträde för att komma in i lek.  Engdahl 

(2012, ss. 87, 91) skriver att ettåringar använder ickeverbalt språk och leksaker för att bjuda in sina 

kamrater till lek. Här kan vi se en likhet mellan Engdahls studie och vår studie det vill säga att barn 

använder ickeverbalt inträde för att ta sig in i lek. En skillnad mellan hennes och vår studie är att även 

barn i vår studie som är fem år gamla använder liknande tillträde till lek. Därmed bidrar vår studie till 

att vi även kan säga att de äldre barnen använder sig av ickeverbalt inträde till lek. Resultatet från vår 

studie medför att man i den pedagogiska planeringen inte ska utgå utifrån förutfattade meningar kring 

barns ålder utan att man planerar verksamheten beroende av den aktuella barngruppen och deras 

intresse.  

Vår studie visar även på att användandet av en artefakt är ett effektivt sätt för barn att få tillträde och 

bli inkluderad i lek. I avsnittet tidigare forskning presenterar vi Corsaros (1979, s. 320) 

tillträdestrategier och en av dem är: att träda in i leken genom att erbjuda en leksak vilken också 

Theobald et al. (2017, s. 187) samt Engdahl (2012, s. 91) kommer fram i sina studier. Resultatet vi får 

fram är av stor vikt om vi sätter in det i ett större perspektiv i hur förskolans strukturering och rutiner 

påverkar barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och bli inkluderade i lek. Om 

vi exempelvis igen tar upp leksekvensen ”aktivitetstavla 1” och ”aktivitetstavla 2” kan vi se hur den 

fysiska artefakten det vill säga aktivitetstavlan på avdelningen påverkar barns val av lekkompis samt 

vad och var barn leker. På detta sätt kan aktivitetstavlan uppfattas som en del av förskolans regel som 

har betydelse för barns tillträde och inkludering till lek. Vi menar att aktivitestavlan används av barn 

för att få syn på var den aktuella kompisen befinner sig. Den är också ett sätt som barn använder för att 

såväl komma in i leken som för att utesluta varandra ur leken. Anledningen till att vi lyfter upp 

aktivitestavlan är att vi vill visa hur pedagogiska val av material och rutiner möjliggör och underlättar 

barns tillträde till lek men också utgör begränsningar. Aktivitetstavlan kan skapa förutsättningar och 

bli en användbar artefakt för de barn som har erfarenheter att använda sig av den för att ta sig in i lek 

vilken kan skapa en trygghet för dessa barn. Å andra sidan kan aktivitestavlan upplevas som ett 

stressande moment och begränsa tillträde till lek för vissa barn. Därför är det viktigt att man i det 
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pedagogiska arbetet ser över hur man strukturerar och organiserar miljö och material på förskolan 

eftersom båda dessa möjliggör och begränsar barns tillträde till lek. Om vi exempelvis åter betraktar 

leksekvensen ”lek med lastbilar 1” och ”lek med lastbilar 2” då ser vi hur den artefakt, det vill säga 

lastbilen, möjliggör men också begränsar barns tillträde till lek eftersom antalet lastbilar som finns på 

gården avgör hur många barn som kan ingå i leken.  

 

Betydelse för praktiken och professionen 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016, s. 6) som vi redan har nämnt i inledningen lyfts flera 

aspekter upp av lekens betydelse för barns utveckling och lustfyllt lärande. Därför tycker vi att det är 

viktigt att skapa sig en förståelse över vilka möjligheter man som pedagog har när man ska stötta barn 

med deras egna tillträdestrategier. I vår studie visar det sig att barn använder flera olika strategier och 

lägger mycket kraft för att få tillträde och bli inkluderade i lek. Medvetenhet om detta kan bidra till det 

pedagogiska arbetet genom att ge bättre verktyg för att bemöta barn och hjälpa till med deras egna 

strategier. Om pedagogerna stöttar och vägleder barn med hjälp av artefakter blir barnet deltagande 

och fullvärdiga i större utsträckning i den sociala gemenskapen (Gjems 2011, s. 21). Ett exempel som 

vi kan lyfta upp är hur stor betydelse för barns tillträde till lek aktivitestavlan har som vi har beskrivit i 

leksekvensen ”aktivitetstavla 1” och ”aktivitetstavla 2”. Vi menar att en aktivitetstavla som är en 

fysisk artefakt och som skapats av pedagoger inverkar väldigt mycket på hur barn ska ta sig in i leken. 

Betydelsen av fysiska artefakter ser vi när vi tittar på leksekvensen ”lek med lastbilar 1” och ” lek med 

lastbilar 2” i vilken lastbilen används av barn som ett hjälpmedel för att ta sig in i leken. Antalet 

lastbilar som är tillgängliga på gården under leksituationen har betydelse för hur många barn som kan 

ta sig in i leken. Om man är medveten om lekmaterials betydelse för barns inkludering till lek då ska 

man fundera vad är det som behöver tilläggas för att underlätta och stötta barn att komma in i leken 

och kan man hjälpa barn att använda rätt strategi vid rätt tillfälle/leksituationen. I vår studie framgår 

det att fråga sig in i leken ”får jag vara med” var en misslyckad tillträdestrategi. Vi vill med vår studie 

visa på andra strategier att nyttja när man ska stötta barn in i lek istället för att bara säga ”alla får vara 

med” som ofta är en fras som används i förskolepraktiken.  

 

Slutsatser 

Vårt studieresultat visar att barn använder sig av en serie olika artefakter både fysiska och 

intellektuella för att komma in och bli inkluderade i lek. Resultatet visar även att vilka artefakter 

barnen använder är beroende av själva leksituationen och i vilket sammanhang barnen befinner sig i. I 

vår studie får vi fram hur barnen använder dessa artefakter för att få tillträde till lek och i de flesta 

fallen visar det sig att barnen först iakttar en leksituation för att därefter på ett icke verbaltsätt ta sig in 

i leken. Ytterligare en slutsats vi kan identifiera i vår studie är att vi kan se ett mönster där de mest 

effektiva sätten för att komma in i lek och som upprepas vid flera tillfällen är: icke verbalt inträde till 

lek, att använda sig av en artefakt som är relevant till den pågående leken, att påbörja en ny 

lekaktivitet som är relevant till leken och iaktta en leksituation för att därefter på ett icke verbalt sätt ta 

sig in i leken. 
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Vidare forskning 

Med utgångspunkt av vår studie tycker vi att det skulle vara intressant att undersöka vidare hur 

pedagoger stöttar barn med artefakter för att få inträde och bli inkluderade i lek. Tänkbara 

frågeställningar kan vara följande: Vilka artefakter använder pedagoger för att stötta barn med sina 

tillträdestrategier och inkludering till lek? Hur använder pedagoger artefakter när de stöttar barn in i 

lek?  

I vår studie är syftet att undersöka barns användande av artefakter i sina försök att få tillträde till och 

bli inkluderade i lek men vi tycker även att det skulle vara intressant att undersöka motsvarande för 

barns exkludering från lek.   
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