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Sammanfattning 

I den här studien har vi valt att studera vad pedagoger har för erfarenheter av hur barn 

tar sig in i lek och vilka tillträdesstrategier som är de vanligaste. Vi har därför utfört 

intervjuer med pedagoger som vi spelat in för att ta reda på våra forskningsfrågor. 

Under intervjerna samt då vi bearbetat materialet har vi utgått ifrån Corsaros 15 

tillträdesstrategier samt annan forskning inom forskningsfältet. I resultatet presenterar vi 

pedagogers tidigare erfarenheter av hur barn tar sig in i lek. Vi tar också upp vilken 

respons barn får i sina försök till tillträde enligt pedagogerna och vilka strategier 

pedagoger upplever är mer och mindre förekommande. En annan aspekt vi tar upp i 

resultatet är vilken roll pedagogen har då barn blir nekad till lek. Studien har visat att 

det finns två strategier som är mest förekommande enligt de sju pedagoger vi intervjuat 

och de poängterade även vikten av att vara närvarande som pedagog när ett barn blir 

nekad till lek för att kunna hjälpa och stötta barnet. 

 

Nyckelord: Lek, kamratkultur, tillträdesstrategier, förskola, pedagog 
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Inledning 

Barn lär och utvecklas i lek, den är därför viktig i förskolan och bör prägla 

verksamheten (Skolverket, 2016). Forskning visar att barn kan skapa relationer med 

andra barn och stärka sin självkänsla i leken (Bruce, 2010). Lek och lärande är nära 

sammankopplat och inlevelseförmågan i leken är givande i lärandesituationer. I leken 

finns oanade möjligheter och barn kan bland annat bli medveten om andra barns 

perspektiv och skapa mening i det de bär med sig sedan tidigare (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2008). I Barnkonventionen kan man också läsa om leken som en 

rättighet barn ska ha och där kopplar de även leken det till barns utveckling 

(Hammarberg, 2006). 

 

Vi har stött på många positiva aspekter med leken under utbildningen. Eftersom lek är 

viktigt och ska utgöra en stor del av verksamheten bör tillträdet till leken också vara en 

väsentlig faktor. Vi bestämde oss därför att skriva om barns tillträdesstrategier till lek. 

Vi vill undersöka detta utifrån det pedagoger ser och upplever i verksamheten. Stor del 

av den forskningen vi sökt fram är undersökningar där forskare valt att observera 

barngrupper men den här studien visar istället vad pedagoger har för erfarenheter av 

barns strategier för att ta sig in i lek. 

 

Vi har utgått från Corsaros 15 tillträdesstrategier för att se om de fortfarande är 

relevanta utifrån pedagogers perspektiv (Corsaro, 1979). Det är strategier som Corsaro 

identifierat i sin studie från 1979, där han efter att ha studerat barn kommit fram till att 

det är de strategier barn använder sig av för att ta sig in i en pågående lek. Det här 

kommer vi att gå in djupare på i den här studien. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att studera vad de sju pedagoger vi intervjuat har för 

erfarenheter av vad barn använder sig av för tillträdesstrategier till leken och få mer 

kunskap om pedagogers syn på barns tillträde till lek.  

 

Frågeställningarna för studien är; 

 Vilka tillträdesstrategier upplever pedagoger är de vanligaste och vilka strategier 

ser de oftast leder till tillträde i leken? 

 

 Hur upplever pedagoger att Corsaros 15 tillträdesstrategier visar sig i förskolans 

verksamhet? 

 

  Vilken syn har pedagoger på deras roll för barns tillträde till lek? 
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Tidigare forskning 

 

Leken i förskolan 

Trots att synen på lek skiljer sig åt i olika länder så verkar den övergripande synen i de 

flesta länder vara att lek är av stor betydelse för barn (Taylor, Rogers, Dodd, Kaneda, 

Nagasaki, Watanabe & Goshiki, 2004; Tigistu Weldemariam, 2014). Leken är ett 

verktyg till barns lärande och många forskare har noterat den positiva sociala, kognitiva 

och emotionella utvecklingen leken främjar hos barn (Tigistu Weldemariam, 2014) Han 

poängterar också att det är viktigt att diskutera vuxnas roll och engagemang i barns lek. 

Om vuxna inte är tillräckligt skickliga eller har kunskap nog att kunna integrera sig på 

ett lämpligt sätt i barns lek kan de vuxnas närvaro leda till avbrott. Men om den vuxna 

istället har kunskap om barns lek kan närvaron bidra till utveckling av leken (Tigistu 

Weldemariam, 2014; Jensen & Harvard, 2009). Jensen och Harvard (2009) skriver 

också att en vanlig fråga som; “vad leker ni?” kan förstöra en lek och poängterar att det 

är vuxnas ansvar i en barngrupp att se till att barn inte störs av varandra i onödan. 

 

I lek får barn också chans till att skapa och bryta regler, göra val och lära sig 

självkontroll. Barn är sociala aktörer och försöker tolka världen omkring dem och känna 

att de har inflytande genom lek (Tigistu Weldemariam, 2014; Lindqvist, 1996). Vuxna 

eller andra barn som har mer kunskap är en viktig del av barns lek då de kan hjälpa att 

engagera och stödja leken om det behövs för att den ska kunna utvecklas (Tigistu 

Weldemariam, 2014). Ett begrepp som beskriver det här är Vygotskijs begrepp den 

närmaste utvecklingszonen som handlar om att ett barn eller en vuxen med mer kunskap 

kan bidra till vidare utveckling när ett barn själv inte kan (Smidt, 2010; Tellgren, 2004; 

Tigistu Weldemariam, 2014). Det kan vara nödvändigt med en vuxen närvarande vid 

lek för att kunna ge uppmuntran och stöd, men det betyder inte att den vuxna ska ta över 

och forma barns lek så som hen tycker att leken ska fortgå. Barn kan ofta kontrollera 

leken själv men det är inte ovanligt att se vuxna som omedvetet eller oavsiktligt gör 

avbrott i barns lek. Vuxna som oavsiktligt tar sig in i barns lek kan göra att barns 

kreativitet som sker i deras sinne hämmas menar Tigistu Weldemariam (2014) som 

även tar upp att vuxna bör ses som handledare i barns lek och inte som en deltagare.  
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Enligt Levin (1996) i Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) ger lek barn 

möjlighet till kontroll över vad som händer och vad de redan tidigare vet. Lek 

tillsammans med andra ger barn möjlighet till självkontroll, turtagning och samarbete 

vilket även Smidt (2010) tar upp i sin text. En annan sak som tas upp i texten är att 

miljön i förskolan måste vara tillåtande och positiv. Miljön ska ge barnen en känsla av 

tillhörighet och man bör se kommunikation, lek och lärande som en sammanflätad 

helhet enligt Levin (1996) i Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2008). 

Lindqvist (1996) skriver om Vygotskijs syn på lek där han menar att barn utvecklar sin 

medvetenhet om världen. Lek handlar även om önskeuppfyllelse och att barn kan 

förverkliga önskningar som är omöjliga i verkligheten. Vygotskij menar att leken bidrar 

till barns utveckling av tanke, vilja och känsla vilket också är en del av lekens positiva 

sidor. Barn kan även bli mer medveten om sina handlingar genom leken. Han tar upp att 

lek är ett möte mellan barns inre tankar och känslor och den yttre verkligheten, det är en 

fantasiprocess som kan ge en verklig händelse en ny innebörd i leken (Lindqvist, 1996).  

 

Kamratkultur 

Med kamratkultur i förskolan menas en grupp med barn som skapar sina egna 

värderingar, aktiviteter, rutiner och attityder. Det handlar ofta om barns reaktion på 

vuxenvärlden och att barn hittar ett sätt att gemensamt hantera den på (Avgitidou, 2001; 

Lash, 2008; Skånfors, Löfdahl & Hägglund, 2009). Kamratkulturen är individuell för 

varje barngrupp och den varierar beroende på vilka barn som finns i gruppen samt 

vilken tid och plats det gäller. Eftersom till exempel tid och rum är något som reglerar 

kamratkulturen är det också något barn måste förhålla sig till och tillsammans skapa 

gemensamma sociala system (Löfdahl, 2014; Skånfors, et.al., 2009). Tellgren (2004) tar 

upp att vuxna inte helt kan se det som ingår i barns kamratkultur eftersom vuxna inte 

befinner sig i den. Dock kan vuxna studera barns socialisation och interaktion 

sinsemellan för att kunna få en större förståelse för vad barn skapar tillsammans i deras 

kamratkulturer.  

 

Den sociala strukturen i kamratkulturen är av stor betydelse och genom leken kan barn 

upprätthålla sin status. I leken kan de använda sig av bland annat rekvisita för att 

bibehålla sin egen och andras statusposition i kamratkulturen. Den sociala strukturen i 

barngruppen liknar den vuxna strukturen, därför är det viktigt vilka värderingar vuxna 
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förmedlar till barn. Lärare är ofta omedvetna om detta, vilket kan göra att sociala 

hierarkier stärks menar Löfdahl (2006). Hon kommer även fram till att kamratkulturen 

är föränderlig och att ett barn med låg status i gruppen inte behöver behålla den låga 

statusen. Den sociala strukturen med positioneringar kvarstår, vilket kan leda till att det 

bara blir ett annat barn som får positionen med låg status.  

 

En forskare som har studerat kamratkulturer och vars forskning till stor del ligger till 

grund för den här studien är William Corsaro. Han beskriver hur barn skyddar sitt 

utrymme i förskolan för att skydda den lek som pågår (Corsaro, 2005; Jensen & 

Harvald, 2009). Det kan för vuxna se ut som att barnen inte vill samarbeta, men från 

barns perspektiv är det precis tvärtom. För att bibehålla leken måste barn kämpa och 

öva på sin sociala förmåga och den kommunikativa utvecklingen. Att bevara lek, få 

tillgång till lek och att få vänner är krävande uppgifter för barn i förskolan (Corsaro, 

2005). Corsaro (1988) har också studerat hur barn genom sin kamratkultur “blir en 

kamrat” och “blir en elev”. Han menar att när ett barn kommit in i en grupp och börjar 

skapa kamratkulturen tillsammans med andra barn blir barnet en kamrat i gruppen och 

en elev i förhållande till läraren. I teorier då barns lärande, utveckling och socialisation 

studeras bör man se till hur det är att vara barn och till barnens livsvärld. Socialisation 

är inte bara något som händer med barn utan det är en process med andra barn där 

kamratkulturen bildas som sedan kan reproduceras till vuxenvärlden barnen sedan 

kommer att ingå i (Corsaro, 1988). 

 

Corsaros perspektiv på tillträdesstrategier 

William Corsaro (1979) har i sin studie identifierat 15 tillträdesstrategier barn använder 

sig av för att ta sig in i lek. Detta har han gjort genom tre olika observationsmetoder, 

bland annat videoobservation. Dessa har han utfört i två barngrupper och sammanlagt 

har han samlat in 27 timmar med videoinspelningar. I sin studie då Corsaro (1979) 

studerat barn har han kommit fram till att det är dessa 15 strategier barn använder sig av 

för att ta sig in i en pågående lek. Strategierna kommer presenteras nedan med den 

engelska benämningen som Corsaro skrivit följt av en svensk översättning och 

förklaring som Tellgren (2004) tar upp i sin avhandling. Den ordning som strategierna 

är presenterade är de som är mest förekommande utifrån Corsaros studie. 
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 Corsaros 15 

tillträdesstrategier 

Svensk översättning Förklaring 

1 Non-verbal entry Ickeverbal entré att träda in i ett område nära de händelser 

eller episoder som pågår utan att säga 

något. Att själv placera sig inom området 

utan att säga något. 

2 Producing variant of 

ongoing behaviour 

Att producera en 

variant av pågående 

handling 

 

att träda in i ett område där episoder pågår 

och (verbalt eller icke verbalt) skapa något 

som liknar det beteende eller den handling 

som pågår. 

3 Disruptive entry Avbrytande, störande 

entré 

att träda in i ett område där episoder pågår 

och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt 

avbryta eller störa en pågående aktivitet. 

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

område där episoder pågår utan verbal 

markering. 

5 Making claim on area 

or object 

Att verbalt göra 

anspråk på området 

eller något föremål 

att träda in i området där episoder pågår och 

verbalt gör anspråk på området eller ett 

objekt. 

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

verbalt fråga om lov att få vara med. 

7 Questioning 

participants 

Att fråga en deltagare att träda in i området där episoder pågår och 

fråga någon deltagare om pågående 

aktivitet. 

8 Reference to adult 

authority 

Att referera till vuxnas 

auktoritet 

att träda in i området där episoder pågår och 

producera verbal referens till vuxnas 

auktoritet eller regler vad gäller tillträde till 

lekområdet. 

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

(verbalt eller icke-verbalt) ge bort ett objekt 

(en leksak eller present) till någon eller 

några av deltagarna. 

10 Greeting Hälsning att träda in i området där episoder pågår och 

verbalt hälsa på en eller fler deltagare. 

11 Reference to affiliation refererar till vänskap 

eller medlemskap 

att träda in i området där episoder pågår och 

referera verbalt till medlemskap eller 

vänskap med en eller fler deltagare. 

12 Aid from non-

participant 

Hjälp från en 

ickedeltagare 

verbalt fråga om stöd eller hjälp att erhålla 

tillträde från icke-deltagare till området där 

episoder pågår. 

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

för att acceptera en inbjudan från en eller 

flera av deltagarna. 

14 Suggest other activity Föreslår andra 

aktiviteter 

att träda in i området där episoder pågår 

och fråga en eller fler deltagare om att 

vara med i någon annan aktivitet. 

15 Reference to individual 

characteristics 

Att referera till 

individuella 

kännetecken 

att träda in i området där episoder pågår och 

producera verbal referens till individuella 

kännetecken av en eller fler deltagare 
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De första fyra strategierna som Corsaro presenterat var några av de strategier som 

Tellgren (2004) kände igen från hennes observationer. Strategi nummer 6,7,8 och 12 

såg hon också förekom i sin undersökning. Tellgren (2004) diskuterar 

interaktionsutrymme och hur många barn som är medvetna om det utrymmet andra barn 

byggt upp. Hon tycker sig se att de barn som är medvetna om interaktionsutrymmet 

stannar upp och försöker få en bild av vad som händer i ett rum, för att sedan kunna ta 

sig in i leken som pågår. Den strategin kallar Tellgren (2004) för den iakttagande 

strategin och den används som en första strategi för att sedan till exempel fråga om lov 

att vara med eller omringa området. Utifrån de 15 strategier Corsaro presenterade fick 

barnen också olika respons. Antingen fick barnet positiv respons vilket innebar 

bekräftelse till tillträde eller så fick barnet negativ respons vilket ledde till att barnet inte 

fick tillträde till leken. Enligt Corsaros studie är det dock inte de mest förekommande 

strategierna som oftast leder till tillträde, vilket även Tellgren (2004) kommer fram till i 

sin studie då hon upptäcker att barn inte relaterar till vilka strategier som är mest 

framgångsrika.  

 

Metod 

Metodval 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att ta reda på våra frågeställningar. Vi har 

intervjuat sju pedagoger på två förskolor. Vi valde denna metod på grund av att vi ville 

ta reda på vad pedagogerna ser att barn använder sig av för strategier för att komma in i 

en pågående lek. Vi ville även ta reda på om pedagoger på olika förskolor ser samma 

saker. Under intervjuerna använde vi oss av ljudupptagning på både mobil och Ipad, vi 

hade en extra utifall någon inte skulle fungera. 

 

Urval 

Vi har utfört intervjuerna på två kommunala förskolor som ligger i mellersta Sverige. Vi 

gjorde ett medvetet val när vi valde att fokusera på de pedagoger som arbetar med barn i 

åldrarna 3–6 år då vi i tidigare kurser läst om att de yngre barnen mestadels leker 

”bredvidlekar”. Vi gjorde även ett medvetet val när vi bestämde oss för att intervjua 

pedagoger oavsett utbildning eftersom det kan vara så ett arbetslag ser ut och vi ville 
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undersöka pedagogers gemensamma syn i arbetslaget kring barns tillträdesstrategier till 

leken.  

 

Genomförande av intervjuer 

Utifrån tidigare forskning började vi med att bestämma vilka frågor vi ville ha svar på. 

Vi genomförde sedan intervjuerna på förskolorna med en pedagog i taget så de inte 

skulle påverkas av varandras svar. Vi satt båda med under intervjuerna då en av oss 

ställde frågor och den andra antecknade med papper och penna. Vi använde papper och 

penna ifall att tekniken inte skulle fungera. Vi försökte undvika att ställa några ledande 

frågor utan istället försökte vi ställa så öppna frågor som möjligt och använde oss av 

följdfrågor när vi ville få reda på något mer eller ville att de skulle förtydliga svaret. 

 

Vi började intervjuerna med att ställa några frågor om pedagogernas egna erfarenheter 

angående barns tillträdesstrategier till lek. Efter det visade vi Tellgrens (2004) 

översättning och förklaring av Corsaros 15 tillträdesstrategier. Pedagogerna fick då läsa 

igenom strategierna och vartefter berätta om dem sett att strategin förekommer i 

verksamheten och ge exempel. Vi valde att göra på det här sättet på grund av att vi först 

ville veta vad pedagogerna hade för egna erfarenheter av barns tillträdesstrategier innan 

vi presenterade Corsaros 15 tillträdesstrategier. Vi ville samtidigt att pedagogerna skulle 

delge om Corsaros tillträdesstrategier är relevanta och om dem förekommer i förskolans 

verksamhet idag (se intervjufrågorna i bifogad fil). 

 

Bearbetning 

När vi utfört intervjuerna gick vi igenom och renskrev materialet för att få en överblick 

över det material vi samlat in. Efter det kategoriserade vi svaren utifrån våra 

frågeställningar genom att placera in de svar vi fått i olika underrubriker som vi sedan 

använder oss av i resultatet. Detta gjorde vi på en gång efter intervjutillfällena så vi inte 

skulle glömma eller missa något viktigt.  

 

Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav på forskningsetiska principer som bör 

finnas med när man bedriver forskning, de är följande; information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjandekravet. Hur vi följt dessa fyra krav beskrivs utförligare 
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nedan. Syftet med de här principerna är att ge normer för förhållandet mellan forskare 

och undersökningsdeltagare och riktlinjer vid eventuella konflikter (Vetenskapsrådet, 

2011). 

Informationskravet  

Vi var tydliga med att informera om vår studies syfte och villkor redan under vår första 

telefonkontakt med förskolorna. Vi tog då upp att deltagandet i intervjun var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan om de så önskade. Detta gick vi 

igenom en gång till när vi var på plats och träffade pedagogerna så att ingen skulle gå 

miste om informationen.  

Samtyckeskravet 

Vi pratade med de pedagoger vi skulle intervjua i telefon några veckor innan 

intervjuerna och meddelade då att de fick höra av sig om de ändrade sig eller funderade 

över något. Sedan frågade vi de deltagande muntligt på plats om de fortfarande ville 

ställa upp i vår studie och berättade även att de när som helst kunde säga till om de ville 

att vi skulle pausa eller avbryta inspelningen. 

Konfidentialitetskravet 

Vi meddelade pedagogerna som skulle delta i intervjuerna om att de så långt bara 

möjligt skulle förbli anonyma och att material och personuppgifter förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av det. Detta meddelades redan vid vårt första samtal via 

telefon. De fick sedan även muntlig information om hur deras anonymitet skulle kunna 

garanteras innan vi påbörjade intervjuerna. I studien kommer vi inte använda namn på 

de pedagoger som deltar i undersökningen. Förskolorna benämns som förskolor i 

mellersta Sverige och ges fiktiva namn i texten så att det inte ska vara möjligt att utläsa 

vilka förskolor som vi utfört våra intervjuer på. 

Nyttjandekravet  

Under arbetet har vi förvarat allt material oåtkomligt för andra än oss som skriver 

studien. Vi kommer inte använda det insamlade materialet i några andra vetenskapliga 

syften eller för kommersiellt bruk utan materialet kommer att förstöras efter att det 

förvarats i två år på högskolan i ett låst skåp. 
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I den här studien följdes dessa forskningsetiska principer så mycket som möjligt då 

information om vårt arbete gavs till chef och pedagoger via mejl och telefonkontakt. På 

plats gav vi även pedagogerna muntlig information om dessa etiska principer för att de 

skulle känna sig tryggare med bland annat anonymiteten på både förskola och på dem 

som pedagoger, då flera pedagoger påpekade oron över att inte få vara anonym i vår 

studie. 

 

Resultat 

I resultatet kommer vi presentera fyra olika rubriker utifrån de frågor vi använt oss av i 

intervjuerna. Vi har valt att kalla den första rubriken för Pedagogers erfarenheter av hur 

barn tar sig in i lek. Där kommer vi ta upp vad pedagoger sett i verksamheten angående 

barns strategier för att ta sig in i lek. Vi presenterar också vilka strategier pedagogerna 

ansåg var de mest förekommande i verksamheten. Under nästa rubrik som vi kallar 

Respons tar vi upp vilken respons barn får i sina tillträdesförsök enligt pedagogernas 

erfarenheter. Pedagogerna tar här upp vilka strategier de anser oftast leder till tillträde i 

leken samt vilka strategier som ofta leder till att barn inte får tillträde. Under den tredje 

rubriken, Strategierna går vi djupare in på hur pedagogerna upplever att Corsaros 15 

tillträdesstrategier förekommer i verksamheten. Den sista rubriken kallar vi Pedagogens 

uppgift och där presenterar vi vad pedagoger anser vara deras uppgift om ett barn blir 

nekad till lek.  

 

Pedagogers erfarenheter av hur barn tar sig in i lek 

I intervjuerna med pedagogerna innan vi hade visat Corsaros 15 tillträdesstrategier 

framkom deras erfarenheter från verksamheten om hur barn tar sig in i lek. Flera 

pedagoger betonade att val av strategi är individuellt för varje barn. Majoriteten av 

pedagogerna tog upp att de sett att barn frågar om de får vara med i leken. Några 

pedagoger hade sett att barn härmar andra barn för att ta sig in i leken medan andra 

pedagoger menar att en del barn går in och förstör leken eller slår sig in i leken. En 

pedagog menade då att härma eller att slå sig in i lek är strategier barn använder sig av 

då de inte vet hur man gör för att ta sig in i lek eller inte lärt sig koderna i leken ännu.  

 

“Nummer 3 förekommer relativt ofta om du inte löst lekkoden, känner dig 

utanför, är ny eller inte kan kommunicera” (Pedagog, förskolan Flugsvampen). 
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Några pedagoger tog upp att bara flyta in och gå med i en lek var en bra ”lekkod”. De 

menade att barnen då ofta redan innan har läst av och iakttagit leken en stund för att få 

information om vad som sker så de kan bli en del av leken på en gång då de får tillträde. 

Två pedagoger menade att barn som kan den sociala lekkoden använder sig av den 

metoden, att bara flyta med i leken. En av pedagogerna tog upp att hon sett att barn även 

använt sig av kroppsspråk för att försöka få tillträde till en pågående lek. Flera av 

pedagogerna nämnde att de sett ”bredvidlek” i verksamheten, barn sätter sig gärna 

bredvid och leker till en början men det leder ofta till att de sedan leker tillsammans. 

Dock uttrycker några pedagoger att ”bredvidleken” sker mer hos de yngre barnen.  

 

Då vi i intervjuerna frågade om vilken strategi pedagogerna upplever är den mest 

förekommande i verksamheten fick vi mestadels två olika svar. Ungefär hälften av 

pedagogerna vi intervjuade upplevde att det vanligaste sättet barn försöker få tillträde på 

är att verbalt fråga om lov att vara med. Tre andra pedagoger tyckte att den mest 

förekommande strategin var att flyta med i leken. En pedagog menade att den mest 

förekommande strategin var att härma vad ett annat eller andra barn gjorde och på så 

sätt få tillträde till leken. De här olika svaren var liknande på de två förskolorna vi 

besökte  det skilde sig i respektive arbetslag hur pedagogerna upplevde att barn gör för 

att få tillträde till lek. 

 

Respons 

Genom intervjuerna försökte vi ta reda på vad pedagoger har för erfarenheter gällande 

responsen barn får beroende på vilken strategi de använder sig av för att ta sig in i lek. 

Pedagogerna uttryckte olika strategier de själva upplevde var de mest framgångsrika för 

barn. Tre av pedagogerna svarade att den strategin som de oftast såg leder till tillträde är 

då barn försöker läsa av leken innan de går in i den. De menade att när barn kan se hur 

de behövs i leken och vilken plats de kan ta så får dem oftast vara med. En pedagog ger 

som exempel att barn kan ställa sig i en dörröppning och se hur det pågår flera olika 

aktiviteter. För att se vilken lek barnet vill vara med i men också vilken lek det passar 

att gå in i söker barnet ögonkontakt med de barn som redan leker för att få tillträde till 

leken.  
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“Det som är smidigaste är när dem har känt av leken och situationen innan dem 

går in i leken, att det inte blir att nån kommer in och tar över leken för då kan 

den ju avbrytas. Eller att det är nån som kommer in och inte riktigt förstår vad 

dem gör, det blir inte heller bra i leken” (Pedagog, förskolan Flugsvampen). 

 

En annan pedagog från samma förskola menar att det som fungerar bäst för att få 

komma in i lek är språket och kommunikationen. Hon menar att det är det bästa för 

barnet om hen kan det verbala språket.  

 

Två pedagoger uttrycker också att det är väldigt individuellt vilken strategi som leder 

till tillträde. De menar att det kan fungera bättre för vissa barn om de frågar medan 

andra barn lättare kan få tillträde till lek om de istället härmar eller ser en plats i leken 

de kan ta och träder då in i leken utan att verbalt fråga. Det beror också på vilka barn 

som redan är inne i den pågående leken menar en pedagog. En del barn har lättare att 

bjuda in och ta emot andra barn i leken, medan andra barn endast ger tillträde om en 

viss strategi används. 

 

Pedagogerna talar också om vilka strategier de inte upplever är framgångsrika för barn 

som försöker ta sig in i lek. I den här frågan är de överens om att när ett barn går in och 

avbryter en lek genom att förstöra leder det sällan till att barnet i fråga blir inkluderad i 

leken. Flera av pedagogerna berättar att det är vissa barn de tänker på som kan använda 

sig av den strategin. En pedagog tar också upp att hon upplever att när barn omringar ett 

område eller bara iakttar får de vanligtvis inte en inbjudan till leken. Hon menar att barn 

ofta är så inne i sin lek att de inte reflekterar över andra barn runt omkring som iakttar 

leken.   

 

Strategier 

När vi utfört intervjuerna och utgått från Corsaros 15 tillträdesstrategier har 

pedagogerna fått kommentera var och en av strategierna för att delge hur de anser att 

strategierna förekommer och eventuellt ge exempel på hur det kan se ut i förskolan när 

dessa strategier används. Något vi lade märke till var att många av de här strategierna 

inte var något pedagogerna nämnt på tidigare intervjufrågor men efter att de läst om 

Corsaros 15 tillträdesstrategier så tyckte pedagogerna att de flesta av hans strategier 

förekom i verksamheten. 
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Det vi kan säga utifrån våra intervjuer är att de flesta strategier förekommer i mer eller 

mindre utsträckning. Fem av Corsaros strategier menar pedagogerna sällan eller aldrig 

förekommer i verksamheten. De fem strategierna är nummer 4, 9, 10, 12 och 15 i 

Corsaros numrering (se tidigare forskning), vilket inte helt stämmer överens med den 

ordning Corsaro skrev strategierna utifrån vilken strategi som var mest förekommande i 

hans studie. Utifrån de svar vi fått in från intervjuerna har vi även sett att det kan skilja 

sig åt mellan pedagoger på samma avdelning hur mycket eller lite de har sett att en 

strategi förekommer bland barnen. Vi har inte sett någon större skillnad mellan 

förskolorna hur pedagogerna svarat att strategierna förekommer bland barnen utan 

skillnaden var större på individnivå. 

 

Ett exempel på en strategi där pedagogerna hade olika uppfattningar om hur den 

förekom i verksamheten är Corsaros tillträdesstrategi 5 som handlar om att göra anspråk 

på ett område vilket vi kommer ta upp nedan. Några pedagoger tyckte den förekom 

medan andra inte tyckte den var så förekommande. Två av pedagogerna menade att barn 

som gör anspråk på ett område eller föremål inte har lärt sig lekkoden. En av 

pedagogerna påpekade då att barn som använder sig av den strategin är kvar i yngre 

barns beteende medan den andra pedagogen som tog upp lekkoden menade att de barn 

som inte har lekkoden kan hamna i situationer där de inte känner av leken eller om det 

är lämpligt att kliva in i leken eller inte. 

 

“Det kan vara såna gånger om ett barn har varit i en lek om vi säger med bilar 

och lämnar den leken och att ett annat barn tar över den leken men att barnet 

sen kommer tillbaka. Ofta är det vi vuxna som får leda in och styra upp. Det är 

inte lätt för barnen att få det att fungera bra” (Pedagog, förskolan Kantarellen). 

 

Alla pedagoger hade sett hur barn i verksamheten använder sig av strategin att verbalt 

fråga om tillträde (Corsaros tillträdesstrategi nummer 6), men det skiljde sig mycket i 

hur förekommande pedagogerna tyckte att strategin var. Några av pedagogerna ansåg att 

det var den mest förekommande strategin och någon av pedagogerna ansåg också att 

den var den mest framgångsrika strategin. En pedagog uttryckte att det är den mest 

ultimata strategi som sker när det är harmoni i barngruppen och att det är den strategin 

som hon hoppas att barnen ska nå. En annan pedagog menar ”att verbalt fråga” inte sker 
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ofta och att det kan vara svårt för barn att använda sig av strategin på grund av att svaret 

kan bli nej. Hon menar att strategier då barnet flyter in i lek, som vi tidigare tagit upp 

kan vara mer framgångsrikt då barnen som befinner sig i leken inte får en fråga som de 

kan svara nej på. 

 

Pedagogens uppgift 

Som avslutande fråga på intervjuerna ville vi ta reda på vad pedagogerna ansåg som 

deras uppgift eller hur de som pedagog bör agera om ett barn blir nekad till lek. Något 

alla pedagoger ansåg i denna fråga var att alla barn inte alltid kan få vara med. 

 

“Jag tycker inte alltid att man ska låta fler vara med för då kanske leken 

splittras och den blir förstörd så då kan man hitta på någonting annat med det 

här barnet” (pedagog, förskolan Kantarellen). 

 

Pedagoger bör respektera leken då en lek lätt blir avbruten om det kommer ett till barn 

som vill vara med eller om en pedagog går in och avbryter leken genom att fråga vad de 

leker. Men för att kunna avgöra om ett till barn kan delta är det viktigt att man som 

pedagog vet vad det är för lek som pågår. Detta för att se om leken skulle kunna fortgå 

med ett nytt barn som tillkommer eller om leken då skulle bli avbruten. En pedagog 

menade att situationen avgör vad pedagogernas uppgift blir, är det en lek som troligen 

blir förstörd om det kommer in ett till barn får man som pedagog säga till barnet att det 

inte kan vara med den här gången. Pedagogen påpekade då att det är viktigt som 

pedagog att hjälpa barnet genom att leda in hen till en annan lek.  

 

Flera av pedagogerna tog även upp vikten av att vara närvarande som pedagog, man bör 

ha uppsikt över gruppen så det inte alltid är samma barn som blir nekad till lek. En 

pedagog tog då upp att det är viktigt som pedagog att kunna skapa goda 

lekkonstellationer där barn som har svårt med lekregler får öva med de barn som vuxna 

ser som goda “lekare”.  En annan pedagog tog upp att när ett barn använder sig av 

Corsaros tillträdesstrategi 3 som handlar om att avbryta eller förstöra lek är det viktigt 

att inte alltid benämna barnets namn vid tillsägelser, då det lätt blir en negativ klang på 

namnet. Pedagogen fortsatte att förklara att andra barn snabbt uppfattar det och kan i 

vissa fall använda barnet som en syndabock trots att barnet inte är närvarande. 
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Utifrån de svar vi fått i frågan som handlade om pedagogers roll då barn blir nekad till 

lek kan vi se att pedagoger anser att det är viktigt som pedagog att vara närvarande. 

Detta för att kunna se när ett barn blir nekad till lek för att då kunna finnas där för att 

hjälpa och stödja barnet. Att vara närvarande som pedagog är även viktigt för att kunna 

se vad det är för lek barnet blir nekad till och om det är samma barn som blir nekad 

varje gång.  

 

Analys och diskussion 

I det här avsnittet av vår studie kommer vi ta upp och diskutera vår metod till arbetet 

och vad vi har fått för resultat i vår studie. I metoddiskussionen kommer vi diskutera 

vårt val av metod och vad vi kunnat göra annorlunda för att eventuellt få ut mer material 

från intervjuerna. I resultatdiskussion kommer vi ta upp vad vi kommit fram till i vår 

studie utifrån våra frågeställningar kopplat till den tidigare forskning som vi tagit upp 

tidigare i studien.   

 

Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod har fungerat bra med tanke på vårt syfte och 

frågeställningar då syftet med den här studien var att ta reda på vad pedagoger har för 

erfarenheter av vad barn använder sig av för tillträdesstrategier till lek, samt att få mer 

kunskap om pedagogers syn på barns tillträde till lek. Vi tycker även att vi fått bra svar 

utifrån våra frågeställningar som handlar om hur Corsaros 15 tillträdesstrategier syns i 

förskolans verksamhet, vilka strategier barn vanligtvis använder sig av för att få tillträde 

till leken och vilka strategier pedagoger oftast ser leder till tillträde i lek. Vi har även 

undersökt vilken syn pedagoger har på barns tillträde till lek och vad de anser att man 

som pedagog bör göra om ett barn blir nekad till lek. 

 

Det vi kommit fram till i vår studie efter att ha utfört intervjuerna är att en det finns 

vissa delar vi skulle gjort annorlunda om vi hade gjort studien igen. Under intervjuerna 

då pedagogerna fick läsa igenom Corsaros 15 tillträdesstrategier och under tiden 

kommentera och ge exempel var vår upplevelse att en del pedagoger stressade igenom 

strategierna för att snabbt bli klar. Vi har funderat på vad vi hade kunnat göra 

annorlunda och kommit fram till att vi skulle kunnat ha fler följdfrågor förberedda till 

pedagogerna då de gick igenom Corsaros tillträdesstrategier. Vid vissa tillfällen svarade 
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pedagogerna att strategin förekommer och gick sedan vidare till nästa strategi och 

eftersom att vi då inte hade så många följdfrågor förberedda lät vi pedagogerna gå 

vidare. Vi fick då inte så utförliga svar som vi tror att vi hade kunnat få och ville ha om 

vi skulle haft fler följdfrågor.  

 

Vårt utfall på intervjuerna tror vi också kan bero på situationen pedagogerna befann sig 

i. Innan vi påbörjade intervjuerna berättade många pedagoger att de tyckte det var en 

stressande situation att bli inspelad när de svarade på våra frågor. Det är också viktigt att 

ha i åtanke att vi har utfört intervjuerna på två förskolor varav tre pedagoger på ena 

förskolan och fyra på den andra. Vi valde att intervjua både barnskötare och 

förskollärare då vi ville veta hur det såg ut i ett arbetslag då det vanligtvis består av både 

barnskötare och förskollärare. Vi ville få en helhetsbild av vad pedagoger i samma 

arbetslag har för erfarenheter och tankar kring barns tillträde till lek. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i två rubriker som utgår från det syfte och 

frågeställning vi använt oss av i studien. Den första rubriken kallar vi Pedagogers 

upplevelser av Corsaros tillträdesstrategier och här kommer vi diskutera det resultat 

som rör tillträdesstrategierna och hur pedagoger upplever att de förekommer i 

verksamheten. Vi kommer också diskutera resultatet i relation till den tidigare forskning 

vi tagit upp i början av studien. Vår andra rubrik i resultatdiskussionen är Pedagogens 

roll och där kommer vi diskutera vad pedagogerna ansåg vara deras roll då ett barn blir 

nekad till lek. Innan dessa rubriker kommer vi kortfattat ta upp det man bör ha i åtanke 

när man läser resultatdiskussionen.  

 

Den här studien visar inte på vad pedagoger överlag har för inställning till barns 

tillträdesstrategier till lek. Vårt resultat visar vad de pedagoger vi valt att intervjua har 

för erfarenheter och vad de anser vara viktigt att ta upp i den här frågan, vilket kan 

stämma överens med andra pedagogers erfarenheter och tankar om vad som är viktigt 

när det gäller barns lek. 
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Pedagogers upplevelser av Corsaros tillträdesstrategier 

Flera av pedagogerna ansåg att en vanligt förekommande strategi var då barn flyter in i 

leken, det var också en strategi pedagogerna ansåg ofta ledde till tillträde i leken. Vi 

upplevde att det var svårt för pedagogerna att koppla det till en av Corsaros 15 

tillträdesstrategier, vilket även Tellgren (2004) hade svårt för. Hon benämnde den 

strategin som den iakttagande strategin och det är då en strategi utöver Corsaros 15 

tillträdesstrategier. Tellgren (2004) menar att den iakttagande strategin ofta används 

som ett första steg för att ta sig in lek men som sedan kan övergå till en annan strategi 

som exempelvis att fråga om tillträde.   

 

Några av pedagogerna menade att flyta in och gå med i leken var en bra lekkod, några 

andra pedagoger påpekade att det är barn som kan den sociala lekkoden som använder 

sig av den metoden. Ungefär hälften av pedagogerna ansåg att bara flyta in i leken var 

den mest förekommande strategin medan de andra pedagogerna tyckte att verbalt fråga 

var den vanligaste strategin. Det kopplar vi till det Tellgren (2004) tog upp om den 

iakttagande strategin som det kan vara en första strategi som sedan kan leda till en 

annan strategi. Vi funderar på om pedagogerna har sett samma saker men att de lagt 

märke till olika delar då barn försöker ta sig in i lek. En del pedagoger har troligen 

fokuserat på momentet då barn läser av leken för att få tillträde, medan andra pedagoger 

antagligen fokuserat på när barn frågar om tillträde, vilket Tellgren (2004) menade 

kunde vara en följd av den iakttagande strategin.  

 

I vår studie ansåg majoriteten av pedagogerna att den mest förekommande strategin 

också var den strategin som oftast leder till tillträde i leken. Dock menade en del av 

pedagogerna att den mest förekommande strategin inte var den framgångsrikaste 

metoden för att få tillträde till leken. Tellgren (2004) och Corsaro (1979) kom i sina 

studier fram till att barn inte relaterar till strategier som är mest framgångsrika och att 

det därför inte är den mest förekommande strategin som oftast leder till tillträde till lek. 

 

När vi intervjuade pedagogerna och ställde den första frågan som handlade om vilka 

strategier de har sett att barn använder sig av för att få tillträde till leken nämnde flera av 

pedagogerna någon enstaka strategi. När pedagogerna sedan fick se Corsaros 15 

tillträdesstrategier så kom de på flera andra strategier som de sett förekom i 

verksamheten men som de inte nämnt på den tidigare frågan. Pedagogerna tog också 
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upp att det är väldigt individuellt beroende på barn och barngrupp vilka strategier som 

förekommer i verksamheten. Som vi tagit upp tidigare i studien skapar barn en egen 

kultur med egna attityder och värderingar, vilka skiljer sig åt beroende på vilken grupp 

det gäller (Avgitidou, 2001; Lash, 2008; Skånfors, Löfdahl & Hägglund, 2009). Detta 

gör också att barns lek och strategier till tillträde skiljer sig åt i olika barngrupper, precis 

som pedagogerna uttrycker i intervjuerna.   

Pedagogens roll 

Det som vi presenterar i resultatet angående pedagogens roll i barns tillträde till lek har 

det också forskats en hel del på. Pedagogerna visade i intervjuerna hur viktigt de tyckte 

det var att pedagoger är närvarande för att hjälpa barn som blir nekade till lek och 

förebygga så att det inte alltid är samma barn som inte får tillträde i leken. Vi tolkar 

pedagogernas intresse för alla barns rätt till lek som att de har en djupare kunskap om 

varför lek är viktigt för varje barn. I leken främjas bland annat den sociala, kognitiva 

och emotionella utvecklingen (Tigistu Weldemariam, 2014) och därför är det viktigt att 

barn får tillträde till lek. Pedagogerna påpekar dock att alla barn inte kan vara med i alla 

lekar. De menar att leken kan förstöras för dem som deltar om den avbryts av ett annat 

barn eller en vuxen. Det är den vuxnas ansvar att se till att inte barn blir störda i leken 

(Jensen och Harvard, 2009) och det visar också på vikten av att vara närvarande som 

pedagog.  

 

Tellgren (2004) tar upp exempel då barn refererar till vuxnas regler genom att säga att 

“alla får vara med” och i den gruppen med barn kan man tänka sig att just “alla får vara 

med” är något som innefattas i barns kamratkultur, medan en annan syn på leken kan 

vara framträdande i en annan kamratkultur. Kamratkulturen handlar ofta om barns 

reaktion på vuxenvärlden och att barnen hittar ett sätt att gemensamt hantera den på 

(Lash, 2008; Skånfors, Löfdahl, Hägglund, 2009) vilket i det här fallet leder till en 

kamratkultur där alla bör få vara med. I de intervjuer vi har utfört är pedagogerna på 

båda förskolorna överens om att alla barn kan inte alltid få vara med. När vi tolkar de 

svar vi fått av pedagogerna tänker vi att den vuxenvärld barn hanterar som präglar 

kamratkulturen i de här barngrupperna är att leken är värdefull och den kan inte alltid 

vara öppen för flera barn. Det som vi precis nämnt är något vi tror syns i barngruppen 

och i deras kultur på grund av de pedagogernas inställning till barns tillträde till lek. 
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Flera pedagoger tog upp i intervjuerna att vissa barn slår sig in eller avbryter en lek för 

att få vara med när de inte kan lekkoden. En pedagog poängterade då vikten av att inte 

nämna barnet vid namn vid eventuella tillsägelser då det lätt kan bli en negativ klang på 

barnets namn vilket i sin tur kan leda till att de andra barnen på avdelningen använder 

det barnet som syndabock. Den sociala strukturen bland pedagogerna kan ofta avspegla 

sig i barngruppens sociala struktur därför menar Löfdahl (2006), Lash (2008), Skånfors, 

Löfdahl och Hägglund (2009) att det är viktigt som pedagog att vara medveten om vilka 

värderingar man förmedlar till barnen. Tellgren (2004) tar också upp att vuxna inte helt 

kan tolka barns kamratkulturer eftersom de inte befinner sig i den men som vuxen kan 

man närma sig den och studera barns socialisation och interaktion och på så sätt få en 

större förståelse för barns kamratkulturer. 

 

Som vi nämnde i resultatet tog en av pedagogerna upp hur hon anser att man som 

pedagog kan arbeta med barn som ännu inte lärt sig lekkoderna och har tendens att 

hamna utanför. Pedagogen påpekade vikten av att vara närvarande för att kunna gå in 

och stötta upp leken vid behov och förklarade då hur de i arbetslaget har arbetat med 

det. Pedagogerna delade då upp barnen så att alla barn till exempel inte gick ut. 

Pedagogen tog upp att de valt ut barn som hade svårt att lära sig lekkoderna med de 

barn som pedagogerna ansåg vara “goda lekare” för att barnen skulle lära av varandra. 

Vi tänker att det är detta Vygotskij syftar på då han tar upp begreppet den närmaste 

utvecklingszonen (Smidt, 2010). I det här fallet är det ett annat barn som har mer 

kunskap om hur man är en god lekare som hjälper det andra barnet att kunna nå samma 

utvecklingsnivå.  

 

Sammanfattande slutsats 

Studiens slutsats är bland annat att pedagogerna är eniga när det handlar om pedagogens 

roll för barns tillträde till lek. De poängterar vikten av att vara närvarande som pedagog 

för att försöka förebygga att inget barn hamnar utanför. De menar också att alla barn 

inte alltid kan vara med i en lek som redan är påbörjad då leken är viktig för barns 

utveckling och kan lätt bli förstörd om den avbryts. Pedagogerna menar att det är deras 

uppgift att hjälpa barn som blir nekad till lek att hitta ett annat alternativ.  
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I den här studien har vi också sett att många av Corsaros 15 tillträdesstrategier 

fortfarande är relevanta, men i mer eller mindre utsträckning. Utifrån de intervjuer vi 

utfört kan vi säga att pedagoger anser att de vanligaste strategierna barn använder sig av 

är att verbalt fråga om tillträde samt det som Tellgren (2004) benämner som den 

iakttagande strategin. De strategier pedagogerna tyckte var mindre relevanta eller inte 

förekom i verksamheten var inte de strategier som var längst ned på Corsaros lista där 

han listat strategierna utifrån vilken strategi som varit mest förekommande. Detta visar 

att det Corsaro kommit fram till i sin studie inte är helt överens med det pedagogerna 

som vi intervjuat sett i verksamheten. Tellgren (2004) och Corsaro (1979) tog upp att 

det inte alltid är den mest förekommande strategin som oftast leder till tillträde till 

leken. Utifrån våra intervjuer har vi sett att några av pedagogerna håller med om deras 

påstående men majoriteten av pedagogerna ansåg att det var den mest förekommande 

strategin som var den mest framgångsrika. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 Vad har du för erfarenheter om hur barn i åldrarna 3-6 år försöker ta sig in i lek? 

( om endast en strategi nämns; har du sett någon mer strategi barn använder sig 

av?) 

 

 Vilken strategi upplever du är den mest förekommande? 

 

 Vilken/vilka strategier ser du vanligtvis leder till inträde i leken? 

 

( Berättar och visar Corsaros 15 tillträdesstrategier) 

 

 Är det någon av dessa strategier som du sett i verksamheten men inte nämnt 

hittills? 

 

 Upplever du att dessa strategier fortfarande är relevanta? 

 

 Finns det någon strategi du sett fungerar mindre bra? 

 

 Om ett barn blir nekad till lek, vad anser du att man som pedagog bör göra? 
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