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ABSTRAKT 

 

Syftet med studien var att på förskolan, studera hur fyra och fem-åringar närmar sig 
och får tillgång till redan pågående lek och vilka strategier de använder sig av i dessa 
sammanhang. Detta ledde oss till frågeställningarna: - Vilka av Corsaros 
tillträdesstrategier kan vi genom observation synliggöra och vilka eventuella 
kompleterande strategier kan vi finna? Genom att observera 19 barn mitt i deras lek 
har vi önskat nå ett djupare plan av förståelse för barns val och agerande, genom att 
studera dem utifrån vad de själva ger uttryck för. Vi genomförde vårt arbete utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv för att kunna få en övergripande bild av hur både yttre 
och inre orsaker påverkar vår vardag och den miljö vi befinner oss i. Studien gjordes 
med barnens tillåtelse, samt med förskolelärares och vårdnadshavares godkännande.  

Det visade sig att barn använder sig av flera olika strategier för att få tillgång till 
redan påbörjad/pågående lek. Några av de strategier som uppdagades användes mer 
frekvent, än andra. Dessutom framkom en icke definierad strategi som flera barn 
återkommande använde sig av, den benämde vi hot och utpressning.  

Resultaten från studien pekar på vikten av att vara medveten om hur barn gör när de 
vill få tillgång till påbörjad lek, då det genom denna medvetenhet kan skapas större 
förståelse för hur barn beter sig och större insikt kring deras agerande i specifika 
situationer. Dessutom indikerar resultatet att barn anammar de av kamratkulturen, 
accepterade tillträdesstratiegierna, vilka de övriga i kamratgruppen använder sig av. 
Dessa uppfattningar kan förklaras med att barn använder mycket tid till att iaktta och 
studera pågående lek och att de är delägare och medskapare av den ständigt 
föränderliga kamratkultur som förskolan härbärgerar. 

 

Nyckelord: children, play, preschool, social interaction, tillträdesstrategier, svensk 
förskolepedagogik, relationship, social inclusion. 
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1 INTRODUKTION 
 

- Får jag vara med och leka? - Barn leker, barn samspelar socialt och barn utvecklas i 
detta sociala samspel. Men vad är det mer specifikt som definierar barns sociala 
samspel och deras lek tillsammans? Vilka faktorer är det som definierar lek, vad är 
det som påverkar, avgör samt styr hur lek utformas? I dessa frågor startade 
resonemanget kring val av ämne. 

Garvey (1983) tolkat utav Öhman (2010) menar att det inte enbart räcker med att 
barn är tillsammans för att ett socialt samspel och/eller att lek ska uppstå. Det är 
något mer som måste till för att detta ska ske. Det krävs enligt Öhman (2010) ett 
aktivt agerande samt delat fokus mellan barn för att lek ska uppkomma. I vårt 
tidigare arbete i pedagogiska miljöer har vi uppfattat att pedagoger tar lek för givet, 
detta utan att en mer djuplodad reflektion kring de faktorer som styr fenomenet lek 
sker. Hur agerar barn när de samspelar socialt, hur startar de upp en lek och hur gör 
de för att få tillträde till en redan påbörjad lek? Finns det utkristalliserade strategier 
för hur barns sociala samspel ter sig i fråga om lek? Utifrån dessa frågor ses en 
möjlighet att fördjupa och bredda kunskapen kring lek i denna uppsats.  

I Skolverket (2010) finns att läsa hur personalen på förskolan kontinuerligt ska få 
kompetensutveckling för att kunna bedriva sitt arbete på ett professionellt sätt. Där 
står även att lek är centralt för barns utveckling vad gäller kunskapsskapande samt 
för deras sociala utveckling. Vidare finns det att läsa hur ett av förskolans uppdrag är 
att skapa möjligheter till att generera goda relationer barn emellan. Det är i denna 
kompetensutveckling samt i arbetet med att bygga goda relationer som uppsatsen 
ämnar fylla en funktion.  
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2 BAKGRUND 
 

Barns lek är ett av de centrala begrepp som vi kommande förskolelärare har att 
förhålla oss till. I följande citat står att läsa hur förskolelärarnas uppdrag delvis består 
av att nyttja lek i syfte att stötta barn i deras utveckling: ”Ett medvetet bruk av leken 
för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 
förskolan” (Skolverket, 2010, s.6). Här ges en beskrivning utav begreppet lek för att 
tydliggöra fokuset för vårt arbete. Det löper även fördjupade och breddande spår 
utifrån barns skilda uttryckssätt, samt vilka valda perspektiv vi har ämnat använda 
oss av i behandlingen utav vårt insamlade material. 

2.1 Lek 
Synen på barns lek, dess motiv och syfte varierar utifrån vilken bakomliggande teori 
som det tas avstamp från. Vissa utmärkande drag för begreppet lek återkommer 
oavsett vilken teori man tar stöd ifrån. Ett exempel på detta är att lek allmänt 
beskrivs som ett sätt för barn att bearbeta känslor, som något lustfyllt, något att 
hantera och utforska sin omvärld genom, samt som en avgörande del av barns 
allmänna utveckling (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007).  

I Skolverket (2010) framställs lek som något av vikt för barns utveckling samt 
lärande. Lek ger barn möjlighet till att utveckla sin fantasi, sin förmåga till samarbete 
och det ger dem även en strategi för att bearbeta sin vardag. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2003) talar om lek och lärande och att de båda begreppen samspelar. 
Barn lär av andra barn genom att samspela, lyssna och titta, de utmanas och 
inspireras av varandra. Detta lärande sker i samspelet mellan omgivningen och 
individen, med hjälp av både det talade ordet och det språk som talas med kroppen. 
Under leken kodas budskap som skickas av avsändaren och mottas och avkodas av 
mottagaren. I många situationer beskrivs en strävan efter att göra världarna 
gemensamma, som ett möte eller en dialog. 

Löfdahl (2007) poängterar att lek är en viktig del av förskolans verksamhet då den är 
nödvändig för barns lärande, samt att den är en förnöjsam aktivitet. Den är en del av 
barns eget ansvar där de själva ska lära sig socialt samspel, det vill säga, lösa 
konflikter, ta ansvar för varandra, dela med sig och förstå turtagande. I leken 
reproducerar barn handlingar som relateras till upprepade, strukturerade former, 
vilka tillslut införlivas som normer ”så här brukar vi göra”. Barn skapar i leken 
underförstådda regler och ramar som präglar verksamheten.      

Garvey (1990) tolkat utav Johansson och Pramling Samuelsson (2003) lyfter ännu en 
dimension av lek i sitt resonemang kring den som ett fenomen där deltagarna kan 
agera utifrån som om, de får iklä sig rollen av någon eller något annat. Detta skapar i 
sin tur ett forum där uttalade/outtalade regler och normer tillsammans möjliggör för 
barn att testa sig i det sociala samspelet (Vygotskij, 2006). Arbetet utgår från 
Tellgrens (2004) begrepp spontan lek. 

Enligt Tellgren (2004) innefattar detta begrepp den form av lek som inte direkt är 
påverkad utav en vuxen, utan som är initierad och styrd utav barn själva. 
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2.2 Barns uttryckssätt 
I dagens moderna svenska samhälle anses förskolan vara en betydelsefull del av 
barndomen. Markström och Halldén (2009) beskriver förskolan som en arena och en 
institution betydelsefull för barns utveckling. Barn deltar i denna verksamhet både 
som en individ och som en del av ett kollektiv och det är i detta forum vi ämnar 
undersöka hur det sociala samspelet mellan barn ter sig i fråga om spontan lek. 
Markström och Halldén (2009) beskriver vidare hur barn både formas av och formar 
denna verksamhet och hur de beskrivs som aktiva aktörer på förskolans 
institutionella arena. Markström och Halldén (2009) skriver sin artikel utifrån ett 
barns perspektiv och de ämnar därmed synliggöra de strategier som formar deras 
vardag på förskolan utifrån det de själva ger uttryck för. Detta för att komma 
deltagarnas egna upplevelser så nära som möjligt. Barns uttryck kan bestå av rena 
verbala utsagor men även fysiska handlingar samt kroppsspråk, mimik och gester. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) förklarar att barn uttrycker sin livsvärld, 
i vilken de inte särskiljer meningsskapande från lek och lärande. De förhåller sig inte 
heller medvetet till detta. I barns uttryck finns en strävan att förmedla ett budskap 
och att kommunicera. Det gäller att hålla fast vid det egna meningsfulla, samtidigt 
som det är av vikt att kunna anta en kamrats perspektiv, då detta gynnar 
kommunikationen mellan berörda parter. Vidare gör denna förmåga, att kunna förstå 
en annans agerande, det möjligt att föregripa den reaktion på det man själv gör eller 
säger.      

 Markström och Halldén (2009) menar att valet utav ett barns perspektiv torde gynna 
det pedagogiska arbetet vad gäller att forma verksamheten utifrån sådant de själva 
ger uttryck för. Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) ämnar 
undersöka och belysa sitt arbete utifrån ett barns perspektiv. De hävdar att en 
nödvändig strategi för att kunna genomföra detta är att erhålla sig kunskap kring barn 
och barngruppen i stort men även kring det enskilda barnet. 

En undersökning gjord utifrån ett barns perspektiv önskar låta deras röst få göras 
gällande vad gäller deras egna tolkningar och upplevelser av sin verklighet. Detta till 
skillnad från ett barnperspektiv utifrån vilket det inte på samma sätt tas hänsyn till 
det barn själva ger uttryck för. Barn blir inte lika aktiva aktörer i sin utveckling sett 
utifrån ett barnperspektiv. Det bör också belysas att det går att undersöka barnets 
eget perspektiv även vad gäller yngre barn som ännu inte har ett utvecklat talspråk. 
Här får observatören istället än mer försöka uppmärksamma det barnet genom sitt 
agerande verkar finna vara meningsfullt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 
2008). 

Både Corsaro (1979) och Tellgren (2004) poängterar att det är eftersträvansvärt att 
ämna ta ett barns perspektiv i sin forskning, just för att möjliggöra skildrandet av det 
barnen själva ger uttryck för. Vidare beskriver Tellgren (2004) nyttan av att byta 
perspektiv i sin ansats att bemöta barn överlag, både vad gäller den pedagogiska 
verksamheten men även i sin forskning. Beroende på vilket perspektiv du antar, med 
vilka glasögon du ser på situationen, får du olika svar, vilka tillsammans syftar till att 
ge en breddad bild av barnet (Tellgren, 2004). 
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2.3 Sociokulturellt perspektiv 
Tellgren (2004) väljer att belysa sin avhandling utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
och sett utifrån denna synvinkel ses människans vardag som något socialt 
konstruerat. Våra handlingar är inte isolerade processer och händelser utan måste 
sättas i relation till historiska, kulturella samt institutionella sammanhang. Tellgren 
(2004) påvisar en belysning av sociala interaktioner ur ett sociokulturellt perspektiv, 
att fokusera på just relationerna mellan det sociala samspelet och den strukturella 
kontext de utgör. Även om undersökningens specifika fokus inte ligger i att studera 
sambanden mellan det sociala spelet och de sammanhang de utförs i, finner vi det 
vara på sin plats att ha med detta i tankarna under granskningen av materialet. Just 
för att detta val av perspektiv ger oss en förståelse för hur orsakerna till vårt agerande 
påverkas utav en rad olika faktorer där både den fysiska samt psykiska vardagen 
utgör delar av detta. Markström och Halldén (2009) påvisar detta i sin forskning och 
menar att förskolan är en plats där barn redan från mycket tidig ålder utsätts för 
påverkan mellan individen kontra kollektivet. Under sin tid på förskolan utsätts barn 
kontinuerligt för situationer där de i sociala sammanhang måste förhålla sig till sin 
egen önskan samt kollektivets. Till detta läggs enligt Markström och Halldén (2009) 
även de yttre ramar i form av regler och rutiner som varje förskola har samt rådande 
normer och värderingar. 

Tellgren (2004) belyser i sin avhandling begrepp som social interaktion sett utifrån 
en pedagogisk verksamhet. Tellgren (2004) liksom Markström och Halldén (2009) 
väljer att redogöra detta utifrån en syn på barn som aktiva agenter som kontinuerligt 
måste förhålla sig till individen kontra kollektivet, vilket sker i den institutionella 
verksamhet som den svenska förskolan utgörs av. Deltagarna i denna process både 
formas av den verksamhet de befinner sig i men på grund av sitt egna aktiva 
deltagande även i sin tur påverkar den samma. Thorpe, Staton, Morgan, Danby och 
Tayler (2012), stöder även de, tesen att barn själva är aktiva aktörer som kan delge 
sina upplevelser. Tellgren (2004) väljer att förklara begreppet interaktion i 
pedagogiska sammanhang utifrån en idé kring förlopp och händelser som har med 
lärande, utveckling, bildandet av sammanhang och socialisation att göra och hänvisar 
liksom Markström och Halldén (2009) till hur yttre, av samhället fastställda ramar, 
utformar den arena som dessa sociala interaktioner senare äger rum.   

Inom det sociokulturella perspektivet blir interaktion och kommunikation något 
centralt och avgörande för den pedagogiska verksamheten, enligt Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003). Det är i det sociala samspelet med andra som vi 
utvecklas, lär och verkar. Författarna belyser vidare vikten av, sett utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, att som pedagog skapa sig en förståelse samt kunskap 
kring de händelser och situationer som försiggår i den pedagogiska verksamheten, att 
man som pedagog ämnar tolka och bearbeta det som händer utifrån den rådande 
psykiska samt fysiska miljön. Det som sker och det som både barn och vuxna ger 
uttryck för bör kontinuerligt resoneras kring, vilket i sin tur sätter stort fokus på 
kommunikationsförmågor hos både barn och pedagog. Dessa önskade styrkor 
poängteras även i Lpfö98, där de framställs som nödvändiga då dagens moderna 
informationssamhälle ställer höga krav på just kommunikation (Skolverket, 2010). 
Vidare finns att läsa hur pedagoger ska främja barns språk då det anses vara starkt 
förknippat med lärande och identitetsutveckling (Skolverket, 2010).  
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Det bör poängteras, vilket även belyses i vårt tidigare avsnitt 2.2, att barn inte bara 
kommunicerar genom rent verbala uttryck, de meddelar sig även med fysiska 
handlingar och kroppsspråk.  

2.3.1 Kamratkulturer 

Barn vistas långa perioder på förskolan tillsammans med andra barn och i dessa 
möten utvecklas kamratkulturer (Löfdahl, 2007). Vidare menar författaren att 
begreppet hjälper till att förstå och begripa vad som händer när barn möts och 
interagerar på förskolan. Löfdahl (2007) förklarar kamratkulturer som en stabil 
uppsättning av rutiner och handlingar, värderingar, artefakter och funderingar som 
barn skapar och delar i interaktion med varandra. Det handlar om hur de bör och kan 
bete sig bland sina kamrater och hur de gör för att skapa och upprätthålla vänskap. 
Det är i interaktion med andra barn som de tolkar den omgivande kulturen och 
utvecklar kunskap om vad som gäller i den. 

Öhman (2008) skriver att människan utvecklar sin egen kommunikativa ”stil”, sitt 
egna sätt att tala, vilket återspeglar den inre grundton som också skapas genom 
interaktion och samspel med andra. I interaktion och samspel utvecklas mönster för 
kommunikation. Dessa mönster lägger grunden för att vissa kulturer skapas i olika 
grupper, som t.ex. en barngrupp på förskolan. Det är just mönster för samspel och 
kommunikation som gör att barn kan utvecklas och känna sig bekräftade. Kulturen i 
barngruppen sätter tonen för de olika samspelmönster som utvecklas i den (Öhman, 
2008).             

Tellgren (2004) lyfter i sin avhandling forskning kring detta begrepp och konstaterar 
att olika kamratkulturer kan vara präglade av specifika typer av social kunskap, t.ex. 
status, vänskap, normer och roller. Tellgren (2004) förklarar vidare att 
kamratkulturer bl.a. handlar om att skapa meningsfullhet med varandra och att 
försvara sin lek mot inkräktare. Detta sker då barn tar till sig och breddar sin sociala 
kunskap i interaktion. Förskolebarn lägger ner mycket tid och energi på att bygga 
relationer och på att bevara dessa. Det gäller för dem att införskaffa sig kunskap om 
hur man gör för att få tillgång till en gemenskap och få vänner att leka med. Fokus i 
vårt arbete ligger på barns olika strategier för att få tillgång till lek, men precis som 
det poängteras i Skolverket (2010) bör barn även utveckla den andra delen av ett 
samspel, nämligen den inbjudande och inkluderande delen.  

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) skriver i sin artikel om kamratkulturer att 
barn aktivt använder förskolans kontext till att utveckla strategier som är användbara 
i det dagliga sociala livet, men även när, var och hur aktiviteter ska delas och med 
vem, samt när det är läge att dra sig tillbaka till ”egna små ställen”. Barn konstruerar 
genom kommunikation och lek också normer, värden och regler på förskolan, där de 
tillsammans lär sig att vara goda vänner. Detta talar även Löfdahl (2006) om i sin 
artikel då den poängterar att kamratkulturer är viktiga för barn då de i dessa miljöer 
utvecklar värden om respekt och grundläggande moraliska värderingar. 
Kamratkulturer för med sig allmänna färdigheter, om just respekt och moral, och 
kunskaper som är till nytta i det dagliga livet. Dessa färdigheter arbetar barn ständigt 
med då de anstränger sig för att få tillträde till de aktiviteter och händelser som är i 
rörelse på förskolan, detta genom att förhandla om t.ex. regler.   

 Jonsdottir (2007) skriver att barn i allmänhet är duktiga på att samspela med en eller 
flera kamrater under kortare eller längre perioder. Detta samspel utvecklas i den 
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grupp och kultur som barn tillhör på förskolan. Gruppen har betydelse i strävan efter 
att skapa sig en tillhörighet. Att vara medlem i en samling eller kamratkultur ses som 
en motiverande drivkraft för barns sociala förståelse. Denna grupptillhörighet ger en 
känsla av glädje samt att vara en viktig medlem. I detta hänseende är det ytterst 
viktigt att förskolan erbjuder tillfällen för barn att etablera kamrat- och 
vänskapsrelationer för att de skall få en känsla av att vara effektiva medlemmar i en 
kamratgrupp. Vidare talar Jonsdottir (2007) om att kamratgrupper/kulturer innefattas 
av en särprägel och kvaliteter. Det utmärkande är att barn som tillhör samma kultur 
är lika stora, de håller på att upptäcka och erövra nya kunskaper och färdigheter och 
de har likvärdiga erfarenheter och kan på så vis inspirera och glädjas med varandra 
på ett unikt sätt. Ges barn möjlighet till att samspela med jämngamla kompisar 
utvecklar de kompetenser som att kunna ingå i komplicerade och varierade 
samspelsprocesser med andra barn. Förskolan innefattar barngrupper och i dessa 
söker sig barn till jämlika kamrater som av en naturlig kraft och det mest väsentliga 
för barn i förskolan är att få delta i lek- och aktivitetsgemenskapen med sina 
kamrater (Jonsdottir, 2007). 

2.3.2 Corsaros strategier 

Tellgren (2004) påvisar i sin avhandling att barn har många olika interaktiva 
erfarenheter från skilda kontexter. Det kan vara erfarenheter från förskolan, 
lekplatsen samt från kamrater i olika åldrar. I dessa olika miljöer måste barn ofta 
själva utan hjälp från vuxna vinna tillträde till samvaro och lek. I sin strävan efter att 
bli delaktiga i en redan pågående aktivitet tar barn egna strategier till hjälp. Jonsdottir 
(2007) talar om att drivkraften bakom människans handlande bygger på relationer 
med andra människor. Barns personliga motiverande kraft används i sig som en 
strategi för att få tillgång till relationer samt lek. Vidare påtalar Jonsdottir (2007) 
vikten av att barn behärskar den sociala världen, då främst genom att vara en viktig 
person/medlem i gruppen. Tellgren (2004) belyser hur komplext tillträde och 
inkludering till pågående lek är för barn. Detta har lett till att de utvecklat komplexa 
”tillträdesritualer” just för att vinna tillträde till kamratgruppsinteraktion. Corsaro 
(1979) identifierade femton olika tillträdesstrategier under studier på förskolebarn. 
Dessa strategier kan benämnas som access-strategier, vilka kan ses som procedurer 
för att få tillgång till en pågående och påbörjad aktivitet/interaktion. 

 Corsaro (1997) beskriver hur försök att tolka situationer utifrån ett barns perspektiv 
är något relativ nytt inom forskningen, framförallt inom sociologin. Men som 
Corsaro (2003) vidare påtalar, för att kunna göra detta behövs direkta, fördjupande 
nedslag i barns värld samt ett sökande efter det barn själva ger uttryck för. Corsaro 
(1997) menar att det finns återkommande teman för vad barn själva ger uttryck för 
vara viktigt i sin sociala vardag. Barn önskar ha kontroll över sina liv men samtidigt 
dela denna kontroll med andra. Här har Corsaro (1979) valt att sammanfatta en del 
av detta sätt att upprätthålla kontroll i nedanstående 15 punkter av tillträdesstrategier. 
I detta fall berör skapandet samt ett eventuellt delande utav kontroll, leken. 

Corsaros redovisning av sin forskning kring tillträdesstrategierna är förvisso sedan 
1979, men ändå relevanta att nyttja, då flertalet författare i referenslitteraturen under 
senare år i sin tur grundar sin egen forskning på Corsaros strategier. Tellgrens 
forskning är publicerad 2004 och Cromdal 2001, Jonsdottir gavs ut 2007 och 
Skånfors m.fl. 2009, vilket ger oss en mer nutida och modern bild av Corsaros 
ursprungliga undersökningar.  
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Här nedan följer Corsaros (1979) 15 tillträdesstrategier: 

1. Non – verbal entry – Icke – verbal entrè – man träder in och placerar sig nära 
området där händelser pågår utan att säga något.  

2. Producing variant of ongoing behaviour – Att producera en variant av 
pågående handling: man träder in i och skapar något som liknar beteendet 
eller handlingen som pågår.  

3. Disruptive entry – Avbrytande, störande entrè: man träder in i en pågående 
aktivitet (icke verbalt eller verbalt) och fysiskt stör eller avbryter. 

4. Encirclement – Omringade av området: man cirklar fysiskt, icke verbalt kring 
området där aktivitet pågår. 

5. Making claim on area or object: Att verbalt göra anspråk på området eller 
något föremål: man träder verbalt in i ett område eller objekt där aktivitet 
pågår och gör anspråk på det. 

6. Request för access – Fråga om tillträde: man träder in i ett område där 
aktivitet pågår och frågar verbalt om man får vara med.  

7. Questioning participants – Att fråga en deltagare: man träder in i en aktivitet 
där aktivitet pågår och frågar en av deltagare vad som pågår.  

8. Reference to adult authority – Att referera till vuxnas auktoritet: man träder in 
i en pågående aktivitet och refererar verbalt till vuxnasregler angående 
tillträde till aktiviteten. 

9. Offering of object – Att erbjuda en sak: man träder in (icke verbalt eller 
verbalt) i en pågående aktivitet och ger bort en present eller leksak till någon 
som deltar i aktiviteten.  

10. Greeting – Hälsning: man träder in i en pågående aktivitet genom att hälsa på 
någon som deltar. 

11. Reference to affiliation – Refererar till vänskap eller medlemskap: man träder 
verbalt in i en pågående aktivitet och refererar vänskap eller medlemskap 
med en eller flera deltagare. 

12. Aid from non – participant – Hjälp från en icke deltagare: man frågar verbalt 
om hjälp eller stöd från någon som inte deltar för att få tillträde till 
aktiviteten. 

13. Accepting invitation – Accepterar inbjudan: man träder in i en pågående 
aktivitet för att visa att man accepterar inbjudan. 
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14. Suggest other activity – Föreslår andra aktiviteter: man träder in i en 
pågående aktivitet och frågar deltagarna om de vill vara med i en annan 
aktivitet.  

15. Reference to individual characteristics – Att referera till individuella 
kännetecken: man träder verbalt in i en pågående aktivitet och refererar till 
någon deltagares individuella kännetecken.      

Enligt Corsaro (1979) visar dessa strategier på stor variation i 
kamratinteraktionerna. Dessa strategier är utgångspunkter under observationen av 
barn i spontan lek. 
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3 SYFTE 
 

Syftet med examensarbetet är att utifrån observationer synliggöra barns skilda 
tillvägagångssätt för att få tillträde till en redan påbörjad spontan lek. Arbetet  ämnar 
synliggöra dessa tillvägagångssätt utifrån Corsaros (1979) 15 tillträdesstrategier. 
Dessutom avser det att skildra detta utifrån barns skilda uttryckssätt för att i 
möjligaste mån komma deras egen sanning och verklighet så nära som möjligt. Detta 
finns belägg för i Markström och Halldéns (2009) artikel men även Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) beskriver hur de ämnar synliggöra sina 
resultat sett utifrån vad barn själva ger uttryck för.  

Vårt syfte mynnar ut i följande frågeställning: 

- Vilka utav Corsaros tillträdesstrategier kan vi genom observationer 
synliggöra? 

- Vilka eventuella kompletterande strategier kan vi finna? 
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4 METOD 
 

I detta kapitel redovisas undersökningsmetod, undersökningsinstrument och 
undersökningsgrupp. Efter detta beskrivs genomförandet av undersökningen och 
bearbetning av insamlade data. Avslutningsvis återges etiska aspekter och felkällor. 

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet med undersökningen var att synliggöra barns strategier för tillträde till 
påbörjad lek och med tanke på detta blev valet av metod en kvalitativ studie genom 
videoinspelande av spontan lek på en förskola.  

Valet av metod för detta arbete grundar sig i bakgrundskapitlets resonemang kring 
barns perspektiv kontra barnperspektiv. Hur väl någon än ämnar utgå från ett barns 
perspektiv är detta ej genomförbart p.g.a. att uppsatsen inte har den omfattningen 
som krävs för att bidra med den förkunskap kring barn som är nödvändig (Pramling 
Samuelsson & Apslund Carlsson, 2008). Valet av Corsaros strategier försvårar även 
det möjligheten att inta barns perspektiv då de mer har en karaktär av barns 
uttryckssätt. Detta gör att studien istället kommer att utgå från begreppet barns skilda 
uttryckssätt, vilket anses vara den metod som bäst lämpar sig för tolkandet av  
resultaten och som enligt oss bäst överrensstämmer med vårt syfte.  

Ett resonemang kring barnperspektiv kontra barns perspektiv krävdes för att få 
tillräckligt med förkunskap om närliggande begrepp och perspektiv för att kunna 
motivera valet av undersökningsmetod.  

Stukàt (2011) förklarar kvalitativa studier och pekar på uppfattningen om att 
helheten är mer än summan av varje del. Huvuduppgiften är att förstå och tolka 
resultaten som framkommer och inte att förklara och generalisera dem. Vidare 
poängterar både Einarsson och Hammar Chiriac (2002) och Stukàt (2011) att någon 
form av observation lämpar sig om man vill ta reda på vad någon faktiskt gör och 
inte vad de säger att de gör. En nackdel kan vara att observation är tidskrävande och 
den studerar i första hand yttre beteenden och inte tankar och känslor hos individer. 
Detta bekräftar även Patel och Davidsson (2003) då de skriver att 
observationsmetoden är tidsödande. Fördelarna handlar om att beteenden och 
skeenden kan observeras i samma stund som de inträffar, när de verkligen händer 
vilket Einarsson och Hammar Chiriac (2002) bekräftar. Stukàt (2011) talar även om 
fördelen med att kunna spela upp observerade situationer många gånger, vilket gör 
dem säkrare, lättare att tolka och föra resonemang kring.  

4.2 Undersökningsinstrument 
Under observationen användes tre filmkameror för att samla in data. Stukàt (2011) 
förklarar att filmning är ett avslöjande och möjligt sätt att observera. Genom att 
lyssna, titta och registrera intryck blir även forskarna mätinstrument och kunskap 
hämtas direkt ur sitt sammanhang. Patel och Davidsson (2003) beskriver olika sätt att 
förhålla sig till i observationssituationer och i vårt fall användes en icke deltagande 
position. Ytterligare ett instrument som styrde observationerna handlade om 
konfidentialitetskravet som Stukàt (2011) behandlar. Hänsyn måste tas till de 
medverkandes anonymitet. Barnen som observerades var införstådda med detta och 
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att uppgifterna som framkom behandlades konfidentiellt, samt att privat data som 
framkom inte redovisades. 

4.3 Undersökningsgrupp 

Tellgren (2004) beskriver att delar av barns vardag handlar om utanförskap och 
delaktighet. De har många strategier som de utnyttjar då de vill få tillgång och bli 
delaktiga i samtal eller lek. Skånfors m.fl. (2009) diskuterar också detta i sin artikel 
då de talar om barns olika strategier för att kunna bli medlem i rådande 
kamratkulturer. Då uppsatsen ämnade synliggöra barns olika tillträdesstrategier till 
en påbörjad lek, varav vissa består utav verbala direkta frågor, föll valet på barn i 
åldern fyra till fem år. Detta för att de generellt har utvecklat en relativt god verbal 
förmåga. Tellgren (2004) förtydligar detta genom att visa på tidigare erfarenheter om 
att barn i dessa åldrar använder det talade ordet mer nyanserat. Genom att rikta fokus 
på barn i åldrarna fyra till fem år blev det möjligt att lyssna på de dialoger som 
fördes.  

Den valda förskolan att genonmföra observationerna på ligger i ett mindre 
brukssamhälle i anknytning till en mindre stad. Hela förskolan består av tre 
avdelningar med barngrupper på 15-25 barn. På utvald avdelning fanns det vid 
besökstillfället 24 barn inskrivna, men vid observationerna var det 19 barn på plats. 
Avdelningen består utav ett kök med två angränsande mindre rum, ett lite större 
lekrum kopplat till ett mindre rum, samt en hall. Rummen har namgetts på följande 
sätt: Köket, Målarrummet, Musikrummet, Allrummet, Lekrummet, Kapprummet och 
Hallen. Avdelningen gränsar till ett kapprum, från vilket man även kan ta sig till den 
gemensamma stora lekhallen. Tre heltidsanställda förskolelärare arbetar på den valda 
avdelningen, som i denna uppsats kallas för Nallen. Under besöket var det 6 pojkar 
och 13 flickor på plats. 

Barngruppen upplevs som ganska livfull med många starka karaktärer, utav 
förskolelärarna. De beskrev att nedskärningarna under senaste året/året drabbat dem 
och deras verksamhet ganska hårt. Förskolelärarna beskriver hur deras tid får läggas 
på att ”hantera” barngruppen och bevara lugnet istället för att verkligen arbeta 
pedagogiskt med den. Det har bl.a. lett till att de tillbringar mycket tid utomhus där 
gruppen enligt pedagogerna ges större utrymme och får friare tyglar i sin lek och i 
sitt behov av att röra sig.  

Barnen i gruppen har blandad etnisk bakgrund där vissa av föräldrarna är födda 
utanför Sverige. Detta skapar en barngrupp där alla inte har svenska som modersmål 
vilket skulle kunna påverka förståelsen för det dessa barn verbalt ger uttryck för, 
både för pedagogerna men också mellan barnen.  

I dagsläget finns inget barn med färdigutredd problematik men vissa av dem kräver 
mer uppmärksamhet och ett mer genomtänkt bemötande, lite utöver vad övriga barn i 
gruppen kräver. Alla barn har förvisso rätt till ett genomtänkt bemötande men dock 
finns ett uttalat behov av ”merarbete” kring några individer. 
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4.4 Genomförande 
Sandberg (2009) säger att vuxna måste bidra till att skapa möjligheter och 
erbjudande till lek. Författaren talar även om tillrättalagda miljöer, planerade miljöer, 
vilka barn på förskolan vistas i. Valet att observera barn på förskolan blev således i 
en tillrättalagd miljö. De fysiska förutsättningarna var redan bestämda vilket i detta 
sammanhang kunde ses som en fördel, då barnen redan var bekanta och bekväma 
med den. För att det observerade materialet skulle bli så vardagsnära som möjligt 
genomfördes även en provobservation.  

Dimenäs (2007) visar på observationer och dess innehåll och olika faser. 
Observatören måste ha förmåga till tålamod, kreativitet och förmåga till att kunna 
känna in vad som är lämpligt respektive inte lämpligt. Utöver detta krävs 
kommunikativ och interaktiv närvaro för att kunna bilda sig en uppfattning om den 
delade studerade situationen. Videoinspelningar som ska bearbetas kan med fördel 
tittas på, antecknas ner och arbetas med utefter texten som framkommer. På liknande 
sätt arbetades uppsatsens analysmaterial fram. 

Precis som Patel och Davidsson (2003) poängterar, valdes att avsätta 
sammanhängande tid till bearbetning. Under första kontakten med förskolan 
informerades lärarna om syftet med observationen. Efter detta informerades 
föräldrarna om observationen genom ett informationsblad (se bilaga 1) där de fick 
markera sitt godkännande eller icke godkännande till att deras barn deltog. Efter 
godkännande av föräldrar, barn samt pedagoger genomfördes observationen och 
efterföljande bearbetning utav materialet.  

Då det fanns en önskan om att påverka materialet så lite som möjligt placerades två 
av kamerorna ut i de rum där barnen för tillfället lekte, samt en kamera som vi kunde 
följa dem med mellan rummen. Vi ämnade att på ett så diskret sätt som möjligt och 
hela tiden med en inkännande attityd vara redo att avbryta om något utav barnen gav 
uttryck för detta. Observatörerna valde att hela tiden finnas kvar i angränsande rum 
till det där kameran fanns, detta för att störa leken så lite som möjligt, men ändå vara 
närvarande för att övervaka så att inget barn verkade fara illa utav observationen. 
Under observationerna i lekhallen placerades de tre kamerorna ut så att de täckte hela 
hallen för att sedan låta dem stå och filma ostört. Sammanlagt blev det 5timmar och 
30minuter filmat material, vilket vi beskriver bearbetningen utav i rubrik 4.5. 

4.5 Bearbetning av data 
Patel och Davidsson (2003) skriver om bearbetning av insamlad data och 
forskningsmaterial. Urval från observationen görs, analyseras och bearbetas. Patel & 
Davidsson (2003) talar vidare om att kvalitativa undersökningar, precis som denna 
studie bestod av, vilka syftar på att införskaffa fördjupade kunskaper i det aktuella 
ämnet.      

Direkt efter avslutad filmning ögnade vi igenom materialet och förde korta 
anteckningar kring resultaten, för att sedan gemensamt studera det mer ingående 
följande dagar. Det var anmärkningsvärt lätt att placera ut de olika 
tillträdesstrategierna i vårt material. Corsaros strategier var lätta att anamma och 
arbeta med och precis som både Corsaro (1997) och Tellgren (2004) belyser växlar 
barnen snabbt och kontinuerligt mellan de skilda tillvägagångssätten. 
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Efter att materialet hade synats transkriberades det filmade underlaget. 

4.6 Etiska aspekter 
För att trygga säkerheten både för deltagarna och för oss författare har vi utgått från 
rådande etiska förhållningssätt när arbetet genomförts. Detta innebär att vi precis 
som Patel och Davidsson (2003) redogör för har genomfört observationerna med 
både vårdnadshavarens skriftliga godkännande, samt barnens och pedagogernas 
muntliga tillstånd. Det togs även hänsyn till att tystnadsplikten följdes och att arbetet 
var konfidentiellt, samt att inget barn eller pedagog kunde komma att identifieras 
(Patel & Davidsson, 2003). Vårdnadshavaren fick information om syftet med 
observationen och att materialet kommer att förstöras efter godkänt arbete. Vid 
uppkommen oro kring någon situation eller barn konsulterar vi ansvariga pedagoger.  

Utöver Patel och Davidsson sammanfattande kring god forskningsetik grundades 
studien på Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna huvudkrav på forskning. 
Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna, dess vårdnadshavare och 
pedagogerna informerades om syftet för undersökningen, samt att medverkan var 
frivillig och att den när som helst fick avbrytas. Samtyckeskravet infriades då 
vårdnadshavarna fick ge sitt aktiva godkännande för deras barns medverkan. 
Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att det insamlade materialet 
förvarades på aktuell förskola, samt att det efter genomgång raderades. Namnen på 
deltagarna har i transkriberingen, samt i uppsatsen bytts ut. Det empiriska materialet 
har heller inte lånats ut eller vidarebefordrats till någon utomstående, vilket gjorde att 
det sista huvudkravet, Nyttjandekravet, uppfylldes. 

4.7 Felkällor 
Stukát (2011) påvisar hur felkällor bör tas upp som en faktor för hur resultatet från 
observationen, samt hur det slutgiltiga resultatet faller ut. I detta fall fanns det en risk 
för att de observerade barnen agerade annorlunda gentemot hur de brukade. 
Observatörerna var nya personer för dem, samt det medtagna 
undersökningsmaterialet, filmkamerorna. Miljön kom därmed att avika från det 
normala. Ambitionen var dock att minimera denna risk genom att agera 
förebyggande med besök där observatörerna presenterade sig själva samt att barnen 
fick bekanta sig med materialet. 

Det bör även belysas att vårt val att ämna granska resultaten utifrån vad barn själva 
ger uttryck för kan ge upphov till eventuella felkällor. Detta då det aldrig till fullo går 
att ta en annan människas perspektiv. 

Vi som observatörer försökte på ytterligare ett sätt att förhindra antalet felkällor 
genom att vi genomförde observationerna tillsammans. Detta kan öka reliabiliteten, 
två observatörer ger enligt Dimenäs (2010) större tillförligtlighet p.g.a. att det är två 
personer som upplever samma situationer, samt att det är två personers ögon som 
granskar och skildrar det som skett. Denna ökade tillförlitlighet belyser även Patel 
och Davidsson (2003). De poängterar även hur felkällor kan minskas genom att det 
insamlade materialet går att spara och granska vid flertalet skilda tillfällen. Utifrån 
detta kan observation med filmat material, som går att reinspektera vid upprepade 
tillfällen, vara ett sätt att ämna öka reliabiliteten. Patel och Davidsson (2003) belyser 
vidare att genom att utgå från vad de benämner som triangulering kan säkra 
reliabiliteten yttreligare. Detta innebär bl.a. att olika data samlas in kring samma 
ämne och från samma tillfälle, vilka sedan kan knytas ihop i de sammanfattande 
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reflektionerna. Observation, intervju och enkät kan tillsammans skapa en helhetsbild.  
I arbetet kunde vi dock inte till fullo genomföra detta, då vi inte funnit belägg för att 
intevjuer och/eller enkäter skulle stärka frågeställningarna. Patel och Davidsson 
(2003) behandlar även begreppet validitet inom kvalitativa forskningsstudier. Då 
kvalitativa studier utmärks utav en stor varitation bör författarna vara noga med att 
påvisa bakgrunden och bakomliggande förförståelse, samt en djuplodad beskrivning 
av hela förfarandet under arbetsprocessen. Detta i syfte att det färdiga arbetet ska 
kunna behandlas och granskas utav en senare användare, samt för att kunna påvisa 
den övergripande och goda inre logik som Patel & Davidsson (2003) hänvisar till, 
vilken visar sig vara betydelsefull för både validiteten och reabiliteten för en 
kvalitattiv studie. 

Valet av att bihålla de engelska titlarna grundades på en önskan om att ev. 
”feltolkningar” av innebörden skulle minimeras.  
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5 RESULTAT 
 

Får jag vara med och leka? Hur gör barn för att få tillträde till lek? Precis som fyra- 
och femåringarna i observationens målgrupp, besitter barn stora kunskaper i hur man 
agerar socialt. Cromdal (2001) beskriver hur barn har en god förmåga och tydliga 
strategier för hur de ämnar tillträda en grupp lekande barn.     

5.1 Tillträdesstrategier 
Här följer de utav Corsaros (1979) tillträdesstrategier som observationen kunde 
påvisa.   

5.1.1 Non verbal entry 

Det första exemplet beskrivs i berättarform då det innehåller icke-verbala handlingar. 
Under 5.1.1. förklaras ett barns sätt att bli innesluten i redan pågående lek genom en 
icke-verbal handling. 

Exempel 5.1.1. Non verbal entry: Lek i hallen 

 

Det är förmiddag och Ester (5 år) och Gunilla (5 år) leker i hallen. Gunilla är den 
som för leken. Flickorna har hämtat ett gäng gosedjur. Det ska bli kalas och flickorna 
ska dekorera med gosedjuren. De hänger upp dem på väl utvalda platser. Fia 4 (år) 
har gått runt på avdelningen en stund och kollat in vad som händer, vad de andra 
barnen leker. Ester och Gunillas lek har fångat hennes intresse och hon har anslutit 
till hallen där flickorna leker. Nu står hon vid ett av skåpen. Hon öppnar och stänger 
en av skåpsluckorna, svänger lite med ett ben och tittar nyfiket på vad flickorna gör. 
Hon tar till Corsaros strategi om att närma sig och få tillträde till lek genom en icke-
verbal handling. Hon skrider till handling genom att ta upp några gosedjur som ligger 
på golvet, gå fram till flickorna och börja leka hon med.  

 

 Då deltagarna i detta exempel är vana vid att leka tillsammans faller det sig naturligt 
att hon blir med i leken utan allt för stora insatser. Ester och Gunillas syfte med leken 
är att fixa kalas och de ser inget hinder för detta även om Fia kommer med. Flickorna 
börjar genast bygga upp sitt interaktionsutrymme. Strategin var effektiv och behövde 
ingen förstärkning, den ledde till inneslutande vilket var Fias strävan. Hon hade en 
förväntan på vad som skulle hända och strategin lyckades. 
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5.1.2 Producing variant of ongoing behaviour 

5.1.2 beskriver hur det kan te sig när ett barn som vill bli med i en lek, försöker 
efterlikna det som pågår. Den beskrivs i berättarform. 

Exempel 5.1.2 Producing variant of ongoing behaviour: Gunilla leker själv 

 

 

 Gunilla (5år) sitter på golvet i lekrummet. Hon har packat en korg med matvaror och 
diverse porslin. Dessa plockar hon med, både i och ur korgen. Petra (4år) kommer in 
i rummet, hon bär på ett gosedjur i form av en anka. Petra tittar intresserat på 
Gunillas lek, hon går fram och ställer sig vid henne. Petra stoppar lite ”mat” i ankans 
mun och lite i Gunillas korg. Hon talar för ankans räkning när hon säger till Gunilla 
att: - Ja vill ha lite saft! Ankan får inget svar av Gunilla som leker vidare i sin 
påbörjade lek. Petra sätter sig då ner framför korgen och stoppar ytterligare lite mat i 
ankans mun för att sedan lägga den i korgen. Gunilla plockar ur den mat som Petra 
lägger i korgen, lägger den på golvet och leker vidare. Petra fortsätter att ”vara” 
ankan när hon visar med dess kroppsspråk att den är intresserad av vad som finns i 
korgen och vad som pågår. Gunilla bryr sig inte om ankan och då går Petra och 
ankan iväg ifrån rummet som Gunilla sitter i.  

 

Slutsatsen här är att strategin om att skapa ett liknande beteende eller handling inte 
var den mest effektiva i just denna situation. Petra lyckades inte hitta en strategi som 
fungerade för att få tillgång till leken. Gunilla verkade inte ha något behov av 
förstärkning, vilket med all sannolikhet bidrog till att Petra inte blev innesluten. 
Sekvensen visar på ett sätt att försvara sitt interaktionsutrymme och pågående lek 
från andra genom att tydligt, metodiskt, bestämt och icke-verbalt visa genom fysik 
handling att hon inte vill ha sällskap. Hon plockar metodiskt ur de saker ur korgen 
som Petras anka lägger dit och hon ger inte besökarna så stor uppmärksamhet. 

5.1.3 Disruptive entry 

Nästföljande exempel har vi valt att redovisa i berättandeform då det till störst del 
består utav icke-verbala handlingar. 5.1.3 beskriver hur det kan gå till när ett barn 
som så gärna vill vara med och leka, kliver rakt in i den pågående leken, vilket kan 
ses som störande för de som ingår. 

Exempel 5.1.3 Disruptive entry: Petronellas frustration 

 

Petronella (5år) bevakar övriga barn innefrån klätterställningen i lekhallen. Sara 
(4år), Stina (5år) och Pelle (5år) bygger strax brevid Petronella in sig innanför en 
mur av kuddar och klossar. Sune (5år) cirkulerar runt pågående lek, hoppar ibland in 
i den men lika snabbt ur den igen. Ester (5 år) håller sig även hon hela tiden nära den 
lekande gruppen i muren men deltar inte aktivt. Petronella är upprörd över att hon 
måste vara kvar i lekhallen då hon hellre vill gå tillbaka till avdelningen. Efter ett 
samtal med närvarande pedagog riktar Petronella åter sin uppmärksamhet mot Sara, 
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Stina och Pelles lek. Petronella går fram till muren och börjar att bygga om den lite. 
Stina blir då arg och säger till Petronella: - Men lägg av nu! Petronella svarar: - Ha, 
haha! Stina: Lägg av! Petronella fortsätter att skratta och säger sedan: - Där fick ni! 
För att sedan avlägsna sig. 

 

I denna sekvens förutsätter vi att Petronellas önskning var att få delta i leken, men 
det skulle egentligen lika gärna kunna vara en reaktion på hennes ilska gentemot 
pedagogens beslut att inte låta henne gå tillbaka till avdelningen. Petronella 
omredigerar sin frustration från pedagogen på sina lekkamrater. Just i denna 
samspelssituation blev det för oss uppenbart att det vi gör är just tolkningar av vad 
ett barn själv ger uttryck för.   

5.1.4 Encircelment 

Följande exempel har vi valt att redovisa i berättandeform då det till störst del består 
utav icke-verbala handlingar. Barn har olika strategier för att få tillgång till lek och 
5.1.4 redovisar hur Pär förhåller sig till ett gäng flickor och deras lek. 

Exempel 5.1.4 Encircelment: Pär observerar 

 

I hallen på avdelningen hittar vi ett gäng tjejer. Det är Petra (4år), Petronella (5år), 
Åsa (4år), Ester (5år) och Britt (4år) som leker med dockor och en dockvagn. De 
leker ivrigt, brer ut sig i flera rum och de rör sig mellan dessa i leken. Pär (4år) har 
även han anslutit till samma rum som flickorna är i. Pär håller sig i närheten av dem 
utan att göra sig sedd, han talar inte till dem och pockar inte på deras 
uppmärksamhet. Han följer nyfiket efter när flickorna rör sig mellan de olika 
rummen. Smidigt och nästan ljudlöst använder Pär sig av den fysiska miljön då han 
följer väggar, möbler och andra inventarier som leder honom vidare, vidare in i 
flickornas lek.  

 

 I detta interaktiva rum har flickorna etablerat ett vi, ett vi som Pär är fast besluten 
om att få tillgång till. Pär verkar vara medveten om att han är ”dom” och de är ”vi” 
men genom att följa leken, iaktta vad som försiggår och stanna upp verkar han skaffa 
sig en överblick över området, både det fysiska och det interaktiva. Detta leder 
honom till att till sist göra sig synlig, kliva fram och bli ”med”.  

 I all sin iver lyckas Pär genom att använda sig av Corsaros strategi om att cirkla ett 
område där aktivitet pågår. 
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5.1.5 Making claim on area or object 

Ett barns önskan till att få vara med kan ge sig uttryck genom att det demonstrativt 
visar på vem som bestämmer. Detta går att läsa om under 5.1.5. 

Ester (5år), Pelle (5år), Stina (5år) och Sara (4år) leker i lekhallen. Där har de byggt 
en borg av kuddar. Petronella (5år) har zomat in borgen och de barn som leker där. 
Petronella går fram och sätter sig utanför borgmuren. Pelle får syn på ett 
förstoringsglas som ligger på borgens kant och han tar det. Petronella reser sig och 
går rakt in i borgen och tar förstoringsglaset för Pelle och säger: 

Exempel 5.1.5 Making claim on area or object: Det är jag som bestämmer! 

 

01 Petronella: Ge hit! Ge mig mitt förstoringsglas, ge hit mitt förstoringsglas. 
Jag använder den.  

02 Ester: Du måste låta alla prova och inte bara säga att nån ska få hit den.  

03 Petronella: Jag ska ha den! 

04 (Petronella går tillbaka och sätter dig utanför borgen och början rätta till 
borgmuren, hon hänger in över muren och gör sig stor, tar fysiskt plats i 
leken.) 

 

Petronella demonstrerar verbalt tydligt att hon minsann har all rätt till leken. Hon ska 
ha tillgång till förstoringsglaset och vad det ska användas till under lekens gång. Hon 
bestämmer! Ester reagerar på detta och visar viss motsträvighet mot att inbegripa 
Petronella i leken (rad 02). Genom att titta på denna situation utifrån det barnet ger 
uttryck för, kan det skönjas att det inte alltid handlar om att barn inte vill samarbeta 
utan att de snarare vill fortsätta den pågående leken, de vill fortsätta dela det de redan 
delar. Petronellas tillträde blir ett hot i det interaktionsutrymme och det samarbete de 
redan etablerat. 

5.1.6 Request för acess 

5.1.6 konkretiserar hur det kan gå till när barn frågar om de får vara med och leka. 

Det är förmiddag och den spontana leken har återupptagits igen efter frukosten. Ester 
(5år) cirkulerar runt i lekrummet. I detta rum har Åsa (5år) och Petronella (5år) 
påbörjat en lek med dockor och gosedjur. De har placerat sig vid en bänk som står 
vid en av väggarna i rummet. Petronella sitter på bänken och Åsa sitter på golvet 
bredvid. Ester närmar sig dem genom att ta upp två gosedjur, gå fram och ge dem till 
Petronella och säga:  

Exempel 5.1.6 Requess för acess: Får jag va mä? 

 

01 Petronella: Var va dom?  

02 Ester: Där! 
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03 (Ester pekar på golvet. Sedan backar hon undan en bit för att återigen närma 
sig. Hon ställer sig bredvid Åsa och Petronella. Petronella pussar dockan. 

04 Petronella: (säger till Ester) Titta!  

05 (Ester tittar och går runt dockvagnen fram till Petronella. Ester sätter sig på 
bänken som flickorna hålls vid och frågar:) 

06 Ester: Får ja va mä?  

07 (Ester börjar sedan leka med gosedjuren som ligger där.) 

08 Åsa: Ja. 

09 (Petronella bryr sig inte så mycket om vad som händer kring henne. Hon 
slänger bara en snabb blick på flickorna, konstaterar att Ester är med nu och 
leker vidare. 

 

Detta exempel visar hur Ester genom Corsaros strategi, gällande att fråga om 
tillträde, lyckas. Hon etablerar först en kontakt med flickorna, genom leken och de 
synliga verktyg som finns till hands. I detta fall gosedjur. Ytterligare en hjälp till det 
lyckade tillträdet kan vara att flickorna inte reagerar speciellt på hennes entrè, de 
visar inget motstånd så hon behöver inte övervinna det.  Hon stör inte utan bara sätter 
sig på bänken (rad 05). Här ses ytterligare en variant på Corsaros strategier, 
förmildrande anspråk, vilket hon själv skapar när hon sätter sig. Hon är väldigt mild i 
sitt sätt att få tillgång till flickornas lek. 

5.1.7 Questioning participants 

Ett sätt att närma sig lek är genom att visa intresse för det pågående, genom att fråga 
de som leker, vad de gör, vilket 5.1.7. tar upp. 

Pär (4år) kommer in i rummet där Stina (5år), Rickard (4år), Åsa (4år), Jonas (4år) 
och Fia (4år) sitter och pärlar vid en bänk. Han ser barnen och frågar direkt: 

Exempel 5.1.7 Questioning participants: Vad gör ni? 

 

01 Pär: Vad gör ni?  

02 Rickard: Pärlar. 

03  (Fia håller upp sitt pärhalsband och visar. Sune (5 år) kommer också in i 
rummet.)   

04 Sune (till Pär): Jag vill också se vad dom gör.  

05 (Pär backar lite ifrån den pärlande gruppen när Sune kommer. Rickard 
försöker att berätta för Sune att han pärlar men blir störd utav att Pär hoppar 
upp på bänken.) 

06 Rickard (till Pär): NEJ Pär!  

07 (För att sedan putta ner honom från bänken. Då rycker Jonas in) 

08 Jonas (till Rickard): Man får inte puttas.  
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09 (Pär lyssnar dock inte utan fortsätter att hoppa runt de pärlande barnen och 
fysiskt störa dem. Sune deltar även han i det fysiska störandet genom att 
börja hoppa upp och ner på arbetsbänken. Detta avbryts av att en pedagog 
anländer) 

Pedagog: Nej Sune, Nej! 

 

Denna interaktion inleddes med en fråga till de deltagande (rad 01), Questioning 
participant men övergår snabbt till att en form av störande, avbrytande entré (rad 05), 
Disruptive entry. Pär ämnade kanske delta i pärlandet men kom på andra tankar när 
även Sune kom in, de båda inledde istället en egen lek som gick ut på att störa de 
barn som redan satt och pärlade.  

5.1.8 Reference to adult authority 

På förskolan lär sig barn bl.a. regler, vilket förskollärarna som jobbar där, lagt 
grunden till. Dessa regler kan barn använda sig av för att skapa rättvisa under lek 
vilket framträder under 5.1.8. 

Pelle (5år), Sara (4år), Ester (5år), Petronella (5år), Sune (5år) och Stina (5år) leker i 
lekhallen. De har byggt en borg av mjuka kuddar som de inrett med diverse saker. 
Petronella sitter utanför borgen medan resten av barnen sitter innanför dess murar. 
Hon håller i ett förstoringsglas, svänger det framför Pelle. 

Exempel 5.1.8 Reference to adult authority: Alla får prova det! 

 

01 Petronella (till Pelle):- Det är mitt, bara mitt förstoringsglas!  

02 (Pelle försöker rycka det ur handen på Petronella utan att lyckas.) 

03 Petronella: Det är mitt förstoringsglas!  

04 Stina: Det är inget förstoringsglas! Alla får prova det!  

05 Petronella: Ja, men när jag är klar med det får alla prova det.  

06 (Sedan leker barnen vidare och Petronella sitter kvar på utsidan av borgen.) 

 

Petronella som försöker att bli delaktig i leken tar förstoringsglaset till hjälp och går 
rakt in i den pågående leken, enligt Corsaros strategier handlar det om en störande 
entrè (rad 01). Hon stöter här på motstånd i sitt försök att söka tillträde och ändrar 
delvis ställning till sin äganderätt över förstoringsglaset. Efter viss påtryckning 
medger hon att alla ska få använda det men inte förrän hon har haft det klart. Stina 
hänvisar till Corsaros strategi att referera till vuxnas regler angående tillträde till 
aktivitet. Det finns en oskriven regel som styr kamratkulturen på förskolan. Barn ska 
lära sig att inte neka ett annat barn tillträde till att vara med och leka. Stina reagerar 
på hennes sätt att göra intrång genom att poängtera att ”alla får prova den” (rad 04) 
vilket innefattar regeln ”allas lika värde” och visar på en etablerad kamratkultur som 
värderar rättvisa och empati. Detta tänk har förankrats i Stinas inre och när det 
uppstår situationer som strider mot denna moral agerar hon. Ska man få vara med 
och leka måste man låta alla ha sakerna och alla måste få prova! 
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5.1.9 Offering of object 

Följande exempel har vi valt att redovisa i berättandeform då det till störst del består 
utav icke-verbala handlingar. 5.1.9 exeplifierar när barn erbjuder kringlekande barn 
en ”gåva”, här i form av leksaker, byggklossar, för att få vara med. 

Exempel 5.1.9 Offering of object: Här får du! 

 

Pelle (5 år), Petronella (5 år), Ester (5 år), Stina (5 år) och Sara (4 år) är i lekhallen 
och leker katt. Pelle bygger en bur till katten utav klotsar. Den lek som pågår just nu 
i lekhallen har inte Sune (5 år)r fått tillgång till ännu. Han cirkulerar runt de lekande 
barnen och studsar och kastar med sin boll. Ingen av de lekande barnen tar dock notis 
om Sune, förrän han börjar samla in byggklotsar som han kastar till Pelle. Pelle säger 
mycket glatt: - Tack, Sune! Efter det hjälps Sune och Pelle åt med att bygga på 
kattburen.  

 

Sune ger sig inte bara in i leken vilket skulle kunna vara ett möjligt scenario, då han 
oftast brukar vara med. Att han använder sig utav byggklossarna som en inkörsport 
till leken kan ses som inte bara Corsaros strategi om att ge en present, utan även som 
en strategi att producera en variant av pågående handling. Han skapar något som 
liknar den handling som pågår. Han blir inbjuden utav Pelle att fortsätta och hjälpa 
honom med bygget utav kattburen. Då dessa pojkar som tidigare nämnts är vana vid 
att leka tillsammans men även med de övriga barnen, finns en redan etablerad 
position för de båda, vad gäller status och acceptans i interaktionsgrupperna på 
förskolan. Att få en positiv respons från en lekkamrat via en ”present” stärker Sunes 
självförtroende och gör honom än mer säker när det gäller att våga gå in i en redan 
pågående lek. Han utstrålar självsäkerhet och entusiasm över den vunna leken och 
går med fullt fokus och engagemang in i aktiviteten. 

5.1.10 Reference to affiliation 

Barn har ett stort behov av att känna tillhörighet och är noga med att förtydliga och 
hänvisa till ”kompisskap”. 5.1.10 förtydligar ett sätt att referera till vänskap. I 
våtutrymmet har en febril aktivitet tagit fart och här ska det bli fest. Pia (4år), Gunilla 
(5år), Ester (5år), Fia (4år) och Maria (4år) fixar och donar lite här och lite där, de 
irrar kring varandra och förbereder denna fest. Pär (4år) och Sune (5år) är två pojkar 
som just i denna stund leker ihop. De håller sig i närheten av flickorna och har nu fått 
upp ögonen för deras lek, de tittar intresserat på det som händer. De vänder sig mot 
Gunilla som är den styrande länken i denna aktivitet. Sune säger:  

Exempel 5.1.10 Reference to affiliation: Nu ska det bli fest! 

 

01   Sune:       Ja har ju varit snäll mot dej! 

02    Gunilla:  Du får va mä Sune men inte Pär för han kommer jaga. 

03    Pär:          (till Gunilla) Å ja tänkte va din kompis fast nu ä ja inte dä.  
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04    Gunilla:   Dom som vill va här stannar å dom som inte vill va här går ut. Den  

                         Som har inget rött på tröjan får va kvar.                                                    

05                     (Pär som har rött på sin tröja blir jätteglad, då han nu inser att han får   

                          Bli delaktig i leken. Han börjar låtsasboxas mot Gunilla för att som  

                        leken. Han börjar låtsasboxas mot Gunilla för att som vi tolkar det, 

                         markera sin vänskap. Sune tittar på Pär och konstaterar genom detta 

                         att ”nu är de med i leken”. Sunes strategi har lyckats) 

 

Exemplet visar hur Pär och Sune med hjälp av varandra griper an uppdraget, att 
genom vänskap få tillgång till pågående lek. Situationen krävde en strategi för att få 
det gensvar som önskades. Då deltagarna var väl bekanta med varandra räckte det 
med denna enda strategi och Gunillas svar kan tydas som en inbjudan. 

5.1.11 Accepting invitation 

Många gånger går det att höra när barn bjuder in andra barn till lek och hur det tas 
emot vilket 5.1.11 redovisar. 

I sekvensen som följer används Corsaros strategi att acceptera en inbjudan. Pelle 
(5år) får genom att bjuda in en lekkamat till en aktivitet, en positiv respons. Det är 
förmiddag och Pelle skuttar runt i lekhallen med en fotboll. Fler barn uppehåller sig 
också där och bland dem försöker han få med sig någon annan genom att rent ut 
fråga: 

Exempel 5.1.11 Accepting invitation: Ja vill! 

 

01 Pelle: Vem vill spela fotboll? – Vem vill spela fotboll?  

02 (Sune (5år) accepterar inbjudan genom att säga:)  

03 Sune: Jag vill!  

04 (Varpå han sedan följer med Pelle för att spela fotboll.) 

 

Sune accepterar Pelles inbjudan både verbalt och fysiskt vilket i detta fall utmynnade 
i en lek som sedan pågick under en kortare period innan den återigen löstes upp eller 
övergick till en annan. Att få tillträde till lek är en procedur som synliggör olika 
samarbetsaspekter. Frågor som med vem, när man får tillträde men också genom vem 
man förhandlar om tillträde är relevanta. I denna sekvens är det Sune som får 
tillträde genom Pelles inbjudan och i samma stund som svaret kommer från Sune så 
inleds ett samarbete och ett gemensamt mål. 

5.1.12 Suggest other activity 

5.1.12 berättar att ett barn kan genom att föreslå en annan aktivitet än den som pågår, 
få tillgång och bli innesluten i pågående lek. 
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Petronella (5år), Ester (5år), Pelle (5år), Stina (5år), Sara (4år) och Sune (5år), leker i 
förskolans lekhall. Ester, Pelle, Stina, Sara och Sune klättrar i en klätterställning. 
Petronella har en stund cirkulerat kring klätterställningen men har inte fått någon 
tydlig inbjudan att vara med. Hon har heller inte själv gjort några tydliga närmanden. 
Men efter att ha kretsat en stund drar hon uppmärksamheten till sig genom att visa de 
andra barnen något modigt: 

Exempel 5.1.12 Suggest other activity: Vem vill bli kammad? 

 

01 Petronella: Nu ska ni få se något modigt! Nu ska ni få se något modigt! Jag kallar 
det bomber och granater! 

02 (Petronella hoppar ner från pallen på tjockmattan. De övriga barnen tittar till men 
fortsätter sin lek utan att bjuda in Petronella eller att Petronella får med sig några 
andra i sin hopplek. En kort stund senare gör hon ett nytt försök att locka med sig 
något barn i en annan lek genom att fråga:) 

03 Petronella: Vem vill bli kammad? Vem vill bli kammad? 

04 Ester: Jag vill! 

05 (Petronella tar med sig Ester till ett annat hörn av lekhallen och börjar där leka 
med frisörsakerna.) 

 

I denna interaktion inledde Petronella med att söka inträde till pågående lek genom 
att cirkulera runt området där leken äger rum, för att därefter övergå till att erbjuda 
barnen en ny lek istället för den pågående. Till en början får hon ingen med sig men 
Ester svarar senare på inbjudan att bli kammad utav Petronella.  

5.1.13 Hot och utpressning 

Det finns ett flertal sätt att använda sig av för att få tillgång till lek och som 
utomstående kan det verka ganska drastiskt att ta till strategin som 5.1.13 beskriver, 
men barn använder sig stundtals av hot för att få tillgång till lek. 

Petronella (5år) har under leken i lekhallen vid flertalet tillfällen sökt tillträde till 
andra barns lek, men utan större framgång. Vid detta observationstillfälle försöker 
hon att få tillgång till Sara (4år), Ester (5år), Maria (4år), Sune (5år) och Pelles (5år) 
lek, genom att uttrycka vad vi tolkar som hot/utpressning: 

Exempel 5.1.13 Icke definierad strategi 

 

01 Petronella: Ska jag koka soppa på dig? Om du inte gör som jag säger, så flyr jag! 

 

 Petronella ger en beskrivning i ovanstående exempel på hur hon genom just att hota 
söker tillträde till den pågående leken.  
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5.2 Sammanfattning av resultatdel 
Sammanfattningsvis visar resultatet av observationen att barnen på förskolan trots ett 
väl utvecklat talspråk och goda språkliga färdigheter, främst använde sig utav icke-
verbala tillämpningsmetoder.  

För att barn ska kunna ta sig in i en redan påbörjad lek krävs att de försöker hitta en 
strategi som passar för tillfället. Det bör dock poängteras att strategierna kan vara 
snarlika varandra och i det sociala samspelet växlar barn snabbt mellan skilda 
strategier (Tellgren, 2004) och (Cromdal, 2001). Utav Corsaros 15 tillträdesstrategier 
kan vi tydligt känna igen följande 7: 

Ester bestämde sig ofta för att cirkulera runt händelsens centrum, omringa ett 
område (5.1.4.), och försiktigt närma sig fysiskt innan hon nyttjade en verbal 
strategi. Även Pär använde denna metod och cirkulerade ofta kring pågående lekar 
innan han närmade sig dem. Han använde sig inte heller allt för sällan utav en 
störande entré (5.1.3.). Detta tillämpade även Petronella och Sune, dock med olika 
framgång. Petronella lyckades sällan att uppnå tillträde vid dessa försök medan Sune 
ofta vann tillträde på första försöket. Fia gjorde ofta tysta, icke verbala entréer 
(5.1.1.) efter att ha observerat omgivningen.  

Ytterligare en vanligt förekommande strategi var att producera en variant av 
pågående lek (5.1.5) vilken flertalet barn återkommande nyttjade. Petra gjorde detta 
genom att börja leka med samma leksaker och på samma sätt som övriga barn 
gjorde. En angränsande variant av strategi 5.1.5. är tillämpningsmetod 5.1.5, göra 
anspråk på pågående lek. Petronellas sätt att använda denna strategi sågs som ett hot 
i interaktionsutrymmet, vilket Ester tydligt visade genom sitt kroppsspråk och 
hållning men även muntligt genom att poängtera de redan satta förutsättningarna för 
leken.  

Som vi tidigare belyst använder barn ofta flera olika strategier för att nå framgång i 
leken och flera av de observerade barnen föreslog andra aktiviteter än den pågående. 
Dessa kunde vara snarlika, tagna ur den aktuella leken eller en helt ny. Även 
strategin att föreslå en annan aktivitet (5.1.12) testade Petronella med blandad 
framgång.  

Acceptera inbjudan (5.1.11.) kunde vi observera och lättast för att lyckats med detta 
verkade det vara om personen i fråga befann sig fysiskt nära den pågående leken. 
Däremot verkade lekar uppkomna på detta sätt ofta lösas upp relativt fort. 

Observationerna påvisade även för oss en kompletterande strategi som vi i arbetet 
namngett hot och utpressning (5.1.13.). Flera av barnen tillämpade denna metod i sitt 
sökande efter att få tillträde. Petronella synliggjorde detta i följande uttal: Ska jag 
koka soppa på dig? Eller – om du inte gör som jag säger, så flyr jag! 

Med hänvisning till ovanstående exempel synliggör vi hur barn använder mycket tid 
till och utvecklar flera förmågor att vinna tillträde till pågående lek. Strategierna som 
nyttjades är väl beprövade av barnen och de testar dem ideligen. De är också 
meningsfulla i barnens ögon då de erfarit positiv respons kring dem i olika 
sammanhang, men dock ännu fler nekanden. 
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6 DISKUSSION 
 

Uppsatsen har varit en ögonöppnare och gjort oss nyfikna på fortsatt 
kunskapssökande kring barns tillträdesstrategier och hur valda metoder påverkar det 
enskilda barnet, men även hur det påverkar barngruppen i stort. Vi kan se ett behov 
av fortsatt forskning kring de faktiska val som barn gör, alltså inte enbart vad valda 
strategier får för konsekvenser, utan även vilka faktorer det är som ligger till grund 
för att vissa barn utvecklar ett visst mönster i sina val av strategier för att få tillträde 
till lek. Vad ligger bakom? Är det tillträdesmönster som kommer från familjen eller 
från det klimat som råder på förskolan? Kan det bero på de strategier som personalen 
finner lämpliga? Frågorna är många och det finns ett brett spektra av följdfrågor att 
söka svar på och belysa i andra arbeten. Resultatet av undersökningen kan ses som 
en ögonöppnare, men även som ett arbete att föra diskussion kring på pedagogiska 
arbetsplaster, så som förskola och skola.  

 

6.1 Kamratkulturer 

Skånfors m.fl. (2009) tar i sin artikel upp att barn aktivt använder sig av sin dagliga 
kontext, sitt vardagliga sammanhang, för att utveckla tillträdesstrategier. Barnen som 
observerades var alla en del av den rådande kamratkulturen, en del av den vardagliga 
kontexten på avdelningen.  Barnen kände väl till varandras personligheter och sätt att 
vara, de rörde sig vant, obehindrat och säkert i denna miljö. De utstrålade en trygghet 
då de vågade pröva och handskas med det oväntade och oskrivna regler kring vett 
och etikett. Det idoga arbetet med att införskaffa sig en respekterad position i 
kamratkulturen visades vara en ständigt pågående process enligt observationen, 
vilket även styrks utav Löfdahls (2007) teorier kring den interaktiva processen barn 
emellan. Tidigare forskning samt resultaten av våra observationer visar att genom att 
vara en del av samma kamratkultur får barn tillgång till ett gemensamt socialt 
system.  

Precis som Tellgren (2004) talar om i sin avhandling belyser observationen vikten av 
kollektiva konstruktioner för barn. De nyttjar kollektivet som ett verktyg i sin strävan 
efter kamratskap och inneslutning, de orienterar sig och skapar en slags 
meningsfullhet genom denna delaktighet. Det finns få sekvenser i observationen då 
barnen leker ensamma men fler där de leker ihop med någon eller flera. 
Filmsekvenserna synliggör barns kollektiva handlingar då de leker tillsammans, de 
söker sig rent fysiskt till de områden där andra barn uppehåller sig och de jobbar 
aktivt med att få ut bästa möjliga ur varje situation. När ett barn inte längre anser en 
aktivitet vara meningsfull, tappas intresset och det söker sig vidare till en annan. 
Detta visar Petra prov på då hon inte lyckas att inneslutas i Gunillas lek (se 
observation 5.1.2). Hon tappar intresset och avviker då hon inte får den respons hon 
förväntat sig.   

Det bör även belysas att fenomenet kamratkulturer inte ska ses som en universell 
sanning utan det måste sättas in i ett sammanhang. Kamratkulturernas utformning ser 
olika ut beroende av den kontext de utformas i. Vissa generaliserande drag finns 
dock, exempelvis status och identitet samt maktrelationer.  
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6.2 Barns val av strategier 
Precis som vi belyser i den sammanfattande del av resultaten (se punkt 5.2), ser vi 
hur de tillträdesstrategier som i första hand väljs är av icke-verbal art. Detta förvånar 
oss till viss del och motsäger vårt tidigare antagande kring urval av 
undersökningsgrupp. Vi ämnade med stöd utav både Tellgrens (2004) tidigare 
forskning i ämnet samt Cromdals (2001) slutsatser kring barns val av strategier 
undersöka en grupp barn som hade kommit relativt långt i sin språkliga utveckling, 
därav fokus på de äldre förskolebarnen. Studiens resultat samt tidigare forskning 
tyder dock ändå på att barn trots språkliga färdigheter till en början söker tillträde till 
lek genom icke-verbala metoder. Vanligaste förkommande strategi i observationerna 
var just den första av Corsaros (1979) strategier, Non verbal entry. Barnen håller sig 
fysiskt nära den pågående leken för att avvaktande bli inbjuden, eller att finna en 
öppning att själva göra sig till en aktiv deltagare i leken med hjälp utav ytterligare en 
strategi. Anmärkningsvärt i detta resonemang är att resultaten av våra observationer 
överrensstämmer till mycket stor del med de resultat Corsaro (1979) sammanställt. 
Precis som Tellgren (2004) synliggör är den mest frekvent förekommande 
tillträdesstrategin den Icke-verbala eller Non verbal entry. Därefter följer producera 
en variant av pågående lek eller Producing variant of ongoing behaviour. I detta 
avseende följer våra resultat tidigare insamlad data. Även störande entré, Disruptive 
entry, redovisas vara ett av de vanligaste försöken till att få tillträde i lek enligt 
Tellgren (2004). Detta stämmer också väl överrens med våra observationer där denna 
kategori är tredje vanligaste metoden att söka tillträde på.  

Enligt Tellgren (2004) måste barn vara beredda på att deras första försök till tillträde 
inte alltid lyckas. De behöver därmed kunna växla mellan olika strategier och 
angreppssätt för att kunna få tillträde i en redan pågående lek. Under granskningen 
utav våra resultat blev detta synligt även för oss. Det var sällan som barnen 
inkluderades vid sitt första försök utan de tvingades att anpassa sig och sitt val av 
strategi utifrån både deltagare i pågående lek och de yttre förutsättningarna. Cromdal 
(2001) redogör för detta och påvisar även att barn är mycket skyddande av sin 
pågående lek, vilket gör att de som ämnar söka tillträde behöver utveckla sociala 
förmågor, där de precis som Tellgren (2004) men även Cromdal (2001) belyser, kan 
variera mellan skilda metoder för att uppnå inkludering. 

Cromdal (2001) har i sin forskning kommit till slutsatsen att den mest framgångsrika 
strategin för tillträde är att producera en liknande lek som den redan pågående, den 
strategin som Corsaro (1979) benämner Producing variant of ongoing behaviour 
(5.1.2). Detta stöds även i våra resultat där det är den strategin som var näst mest 
förekommande. Det bör dock poängteras att våra observationer endast ska ses som 
nedslag och kan inte jämföras med Tellgrens (2004) och Cromdals (2001) mer 
fördjupande och breddande forskning. Det är dock nämnvärt att vårt nedslag väl 
överrensstämmer med redan etablerad forskning i ämnet. Övrigt värt att nämna är 
hur lättanammade Corsaros strategier ändå är. I granskningen av resultaten fann vi 
att de sammanställda tillvägagångssätten var lätta att applicera på barnens agerande, 
samt att de överlag väl täckte de olika sätt som barnen handlade i sin önskan att bli 
inkluderade.  

Uppsatsen har funnit en motsägelse till hur barn väljer tillträdesstrategi för att uppnå 
delaktighet i en redan pågående lek. Tellgren (2004) har likt Cromdal (2001) funnit 
att barns första val utav strategi inte överrensstämmer med de alternativ som tidigare 
forskning visar på att pedagogerna anser vara önskvärt, nämligen den direkta 
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förfrågan, - Får jag vara med? Eller uppmaningen: - Alla får vara med? Hur kommer 
det sig att pedagogerna aktivt arbetar med att barn ska nyttja en utav dem önskvärd 
strategi, men att de ändå väljer någon helt annan i första hand? För oss kan svaret 
kanske ligga i vårt valda perspektiv, nämligen det sociokulturella. Markström och 
Halldén (2009) redogör för hur både den psykiska och fysiska omgivningen påverkar 
barns val av strategi, samt att den i sin tur även påverkas utav barngruppen. 
Pedagogens påverkansroll i detta verkar vara av begränsad art. Barngruppens 
inverkan verkar i detta fall vara större, vilka tillträdesstrategier anser barngruppen 
vara de mest användbara? Barn kanske då ser och lär utav varandra i större grad än 
utav pedagogerna i detta fall. Även Thorpe m.fl. (2012) poängterar hur barn själva är 
aktiva aktörer i sin sociala utveckling och inte enbart passiva mottagare.  

6.2.1 De olika perspektiven 
Under bakgrundskapitlet beskrivs valet att behandla resultaten utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Detta har bl.a. lett till synen på barn som aktiva aktörer 
som själva är kapabla till att styra sitt eget öde, sina egna handlingar, men att även att 
kunna göra sin röst hörd. Vi har valt att precis som Markström och Halldén (2009) 
utgår från att barn, dessa aktiva aktörer, även är kompetenta att själva ge uttryck för 
sina åsikter och sina ställningstaganden. Det sociokulturella perspektivet ger oss 
även en slags ram av påverkansfaktorer som stämmer väl överrens med våra 
förkunskaper kring pedagogiskt arbete, nämligen att barn både påverkas av yttre 
omständigheter, yttre faktorer men att de även med sitt eget agerande kan påverka 
utformandet av den verklighet de befinner sig i. Detta finner vi genomgående belägg 
för i den litteratur studien grundar sig på, men de grundläggande tankarna återfinns i 
Vygotskij teori om samhället kontra barn och hur det ena styr och påverkar det andra 
samt vice versa. Även Corsaros (1979) strategier är tolkade utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. I kommande arbete inom den pedagogiska verksamheten består en del av 
uppdraget som förskollärare av att tillrättalägga ”en gynnsam social miljö för alla 
barn” (Jonsdottir, 2007, s. 21) samt att generera en miljö som verkar för alla barns 
möjligheter att skapa goda relationer med andra barn (Jonsdottir, 2007). Sett utifrån 
ovanstående citat bör det sociokulturella perspektivet kunna vara ett gynnsamt 
synsätt att granska både barn, samt den verksamhet de är deltagare utav.  

I en förlängning utifrån ovanstående perspektiv har författarna utgått ifrån vad barn 
själva genom sitt handlande ger uttryck för. Detta synsätt är nära besläktat med just 
det sociokulturella, där knytpunkten ligger i tron på barn som aktiva aktörer, kapabla 
att agera i det sociala samspel som utgör deras vardag.  

Valet av angreppssätt inför tolkandet av resultaten har gjort att vi valt att förstå och 
tolka barn, samt det de ger uttryck för, utifrån en tro på att de själva är med och 
konstruerar sin vardag. Uppsatsen har ansett dem vara de kompetenta barn som 
Pramling Samuelsson och Johansson (2003) beskriver. Vi har i och med detta 
förutsatt att det barn gör och visar yttryck för är sådant de själva på något plan 
faktiskt har varit med och aktivt konstruerat, barn är inte helt utelämnade åt miljöns 
påverkan eller pedagogernas styrning. Detta synliggörs delvis i de tillträdesstrategier 
som barn använder sig av när de ämnar bli inkluderade i en redan pågående lek. I 
Tellgrens (2004) avhandling sammanfattas hur barn oftast väljer att söka tillträde 
genom ickeverbala strategier, detta trots att pedagogerna förespråkar en aktiv verbal 
förfrågan. Här överrensstämmer Tellgrens (2004) samt Cromdals (2001) med våra, 
dock mycket begränsade resultat. Barn har här själva skapat ett system av 
angreppssätt trots att pedagogerna ämnar arbeta främjande för ett helt annat. Detta 
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omkullkastar även tidigare antagande kring urvalsgrupp, där vi valde barn med 
relativt goda språkliga färdigheter, vilket visade sig ha mindre betydelse än vad vi i 
ett inledningsskede först trodde.  

6.3 Icke definierad stategi 
Sammanställningen har uppmärksammat ytterligare ett sätt att söka tillträde till lek, 
ett sätt som vi inte kan finna motsvarighet av i Corsaros 15 strategier, nämligen hot 
och utpressning. Vid flertalet tillfällen uppmärksammade vi hur barnen nyttjade just 
hot och utpressning för att söka sig delaktighet. Detta kan statueras utav Petronellas 
försök att få tillträde i leken och hur hon utan framgång försökt att uppnå inkludering 
genom att hota med orden: - Ska jag koka soppa på dig? - Om du inte gör som jag 
säger, så flyr jag!  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Efter avslutad undersökning har funnits att behovet av fortsatt forskning i ämnet, 
samt närliggande är stort. Ett sätt att angripa en fördjupning och breddning skulle 
kunna vara ett vidare arbete utav Corsaros 15 strategier och undersöka vår tes kring 
den 16:e strategin hot och utpressning.  

Ytterligare intressant uppföljning till vidareutbildning skulle kunna vara att arbeta 
vidare med resultatet av synliggörandet utav de olika tillträdesstrategierna. Hur 
påverkar detta i sig utformandet utav den pedagogiska verksamheten? Hur kan 
pedagogerna nyttja sin kunskap till att aktivt arbeta för en fortsatt social utveckling 
för barn genom deras spontana lek?  

Vi har även vid flertalet tillfällen under arbetets gång insett hur nära vårt arbete med 
strategierna är två andra begrepp som flitigt förekommer i samband med social 
utveckling, nämligen inneslutning samt uteslutning. Tellgren (2004) talar om att 
försvara sitt interaktionsutrymme, vilket för det mesta innebär att utesluta andra från 
det. I det stora hela handlar det just om inneslutning samt uteslutning. En slutsats här 
blir då att en vidare undersökning kring detta vore på sin plats, då de bägge 
begreppen löper parallellt.  

En vinkling kring fortsatt forskning vore att titta på detta ämne genom ett 
genusperspektiv. Skolverket (2010) poängterar vikten av att motverka traditionella 
könsroller eller könsmönster. Oavsett kön ska barn ha samma förutsättningar att 
pröva och att utveckla förmågor utan stereotypiska könsrollers betydelse. Det var 
inte könet som gjorde resultatet i vår undersökning och vad som observerades utgick 
inte ifrån om det var en flicka eller en pojke. Utifrån vårt syfte och vår frågeställning 
var inte en vinkling utifrån ett genusperspektiv relevant. 

6.5 Slutsatser 
Det har blivit uppenbart för oss hur barn på flera skilda sätt ägnar mycket tid åt att 
uppnå tillträde till lek, tillträde till sociala sammanhang. De nyttjar kollektivet som 
ett slags verktyg för att bli en del i en kamratskap, de skapar en form av 
meningsfullhet och kontroll genom denna delaktighet.  

Anmärkningsvärt är att syftet med att välja barn i språkligt välutvecklade åldrar sätts 
på kant, detta då de mest frekvent förekommande typer av tillträdesstrategier i vår 
studie är de av icke-verbal art. Värt att betona är även hur barn utefter kontext och 
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deltagare måste kunna växla mellan de olika strategierna för att söka inneslutning 
och för att uppnå framgång med detta, vilket vi vid flertalet tillfällen kunnat påvisa.  

Ytterligare en motsättning som synliggjorts under våra observationer är hur barn 
trots att pedagogerna påvisar en önskan om att de ska söka inneslutning genom att 
aktivt verbalt fråga om tillträde, allt som oftast istället nyttjar en icke-verbal metod. 
En förklaring till detta kan vi finna i vårt val av att se på resultaten utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Här verkar barngruppens påverkan vara större än 
pedagogernas vilket synliggör hur barn inte endast är passiva mottagare utan aktiva 
medskapare.  
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Bilaga 1 

Hej alla föräldrar 
 

Vi heter Carin Andersson och Cecilia Dahl och läser till förskolelärare 
på distans i Västervik, kopplat till Campus Kalmar. Vi går nu termin sju 
och skriver vår C-uppsats, vilken handlar om barns sociala samspel 
under fri lek. Vi har valt att observera barns sociala samspel i åldrarna 
fyra till fem år, då barn i dessa åldrar använder talet mer, vilket gynnar 
vår observation. Om något barn inte vill filmas är det såklart okej och vi 
kommer prata med dem om vad uppsatsen ska handla om. I uppsatsen 
kommer såklart inga namn förekomma, varken på förskola, förskollärare 
eller barn. Vi kommer att filma barnen under fri lek och analysera 
insamlade data kring det. När detta material är genomarbetat raderas det 
med förskolelärarna som jobbar på Bollen, som vittnen. Vi undrar om 
ditt/era barn får delta i observationen? Meddela ditt/ert svar till 
avdelningen.  

Hälsningar Carin och Cecilia 

Vid frågor ring mobilnr. XXX-XXXXX så hoppas vi kunna svara på era 
frågor   

 

Ja, jag/vi godkänner att ni får filma mitt/vårt 
barn:………………………………. 

 

Nej, jag/vi godkänner ej att ni får filma mitt/vårt 
barn:………………………….. 

 

Sista inlämningsdatum 2013-11-28 

 

 


