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Sammanfattning 
Det här examensarbetet handlar om hur yngre förskolebarn i två och tre årsålder gör för att 
vinna tillträde till lekar som redan påbörjats och initierats av andra barn. Läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98) skriver tydligt om hur alla barn i förskolan ska vara en tillgång i gruppen 
och att leken är ett viktigt redskap i barns utveckling och lärande. Läroplanen redogör dock 
inte för hur leken ska utformas för att dessa mål ska uppnås, utan det är upp till varje förskola 
att arbeta mot mål som exempelvis tar hänsyn till barnens önskan om delaktighet i leken. 
Vilket likaledes är en förutsättning för att syftet om utveckling och lärande i leken 
överhuvudtaget ska kunna tillgodoses.  
   Examensarbetets teoretiska utgångspunkt har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där 
forskningsintresset riktas mot hur barns vardagsliv ter sig, och i detta fall med sökarljuset styrt 
mot förskolebarnens gemensamma lekar. William Corsaros teori om kamratkultur och 
tillträdesstrategier gör det möjligt att förstå hur barn tillsammans med andra barn konstruerar 
tillträden när de vill bli delaktiga i lek i förskolan. 
   I undersökningen ingår elva barn mellan två och tre år och dessa barn observeras i sin 
naturliga förskolemiljö, där ett etnografiskt inspirerat tillvägagångssätt nyttjas. Datamaterialet 
analyseras utifrån ett etnografiskt tolkningsförfarande med Corsaros tillträdesstrategier som 
grund. De insamlade observationerna bearbetas och analyseras i tre olika steg – dessa tre faser 
integreras under hela forskningsproceduren och ses också som examensarbetets mest kreativa 
process. 
   Resultatet visar att barn i två och tre-årsåldern, i likhet med äldre förskolebarn, använder sig 
av strategier för att vinna tillträde till pågående lekar. Resultatet visar också att några barn 
använder strategier mycket medvetet och de barnen nyttjar också flera följande strategier efter 
varandra. Medan andra barn inte nyttjar strategier reflekterande, de barnen använder oftast 
samma strategi gång på gång även om de gång efter annan blir avvisad och inte lyckas med 
tillträdet. Resultat visar på både varaktighet men också på vandringar med korta 
samspelssekvenser i lekarna, vilket innebär att vissa barn får förhandla med strategier om och 
om igen för att vinna tillträde till lekar. Resultatet visar även att barn i två och tre års ålder 
skyddar leken från andra barns önskan om deltagande och i första hand är det rolleken barnen 
skyddar.   
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1 Inledning 
 

Ska vi leka idag, du och jag? 
Leka idag, just du och jag? 
Jag får se hur jag gör 
jag får tänka mig för. 
För just idag kan det hända 
att min gamla otur kan vända. 
 
Jag tror att Gullan ska åka till Flen 
och då kanske jag får leka med Irene. 
Irene och Gullan har lekt sedan jul 
och det är inte det minsta kul. 
Men Irene kanske hellre leker med Sara 
och då kanske du och jag kan vara.  
(Wirsén, 2009, s.102) 

 
Denna text skriven av Wirsén (2009) avser att illustrera ett av flera möjliga tillvägagångssätt 
som Corsaro (1978) presenterar som tillträdesstrategier och som används av barn när de 
försöker komma med i pågående lekar. Men texten visar också prov på hur det kan kännas att 
inte få medverka i gemenskapen, det är inte det minsta kul skriver Wirsén i sin dikt. 
   Forskaren Almqvist (2009) visar i en studie hur viktigt det är för barn att få uppleva sig som 
en del av kamratgruppen och dess gemenskap. Hon menar att barns skapande av relationer har 
en betydande påverkan för barnet här och nu men det har också visat sig ha en inverkan på 
barnets hälsa på lång sikt. I Almqvists studie har populära barn en central position i 
kamratgruppen, de har en hög status, de har makt och de är omtyckta. Men framförallt har de 
kamrater att leka med. Barn som står längre ner i hierarkin i barngruppen behöver 
nödvändigtvis inte vara mobbade, men de är heller inte en del av klassens gemenskap. Den 
som har låg status i en barngrupp har också ett litet inflytande i kamratgruppen. Studiens 
resultat visar att barn med social låg status löper högre risk att få såväl en hjärtsjukdom som 
att drabbas av diabetes i jämförelse med populära barn senare i livet. Psykisk ohälsa, drog och 
alkoholproblem samt självmordsförsök är också vanligare hos de impopulära barnen visar 
Almqvists studie. 
   Vidare menar Almqvist att skolan tycks ha en egen kultur där barnens samspel med 
varandra präglar och påverkar dem här och nu, och som tidigare nämnts konstateras ha en 
inverkan på barnets hälsa längre fram i livet. Den kultur som Almqvist skriver om ligger i 
linje med Corsaros (2003, 2005) begrepp kamratkultur, vilket också föreliggande studies teori 
har som utgångspunkt. 
   Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006), Lpfö98, är ett styrande dokument som alla 
verksamma i förskolan har att förhålla sig till. I läroplanen kan man läsa om hur viktig leken 
är för barns utveckling och för dess lärande och enligt läroplanen krävs också ett medvetet 
bruk av leken för att åstadkomma utveckling och lärande. I läroplanen står det vidare att barns 
lärande gynnas av såväl samspelet mellan vuxna och barn som att barn lär av varandra. Här 
framstår dels lekens betydelse i den pedagogiska verksamheten och dels barngruppens 
betydelsefulla inverkan på barnens utveckling. 
   I det förslag som skolverket lagt fram till regeringen angående klargörande tillägg till 
läroplanen (Skolverket, 2009) bekräftas än en gång och i ännu högre grad än tidigare lekens 
betydelse för barnen och framförallt förstärks och tydliggörs rollekens värde för barns 
språkutveckling.  
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Barnkonventionen (Utrikesdepartementet, 2006) är det internationella avtal som bland annat 
Sverige förbundit sig att verka för i alla sammanhang. Barns rättigheter om att få leka under 
trygga förhållanden tas upp i konventionens följande artiklar 12, 13 och 31. I artikel 31 
uttrycks barns rätt till lek tydligast ”konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och 
fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella 
och konstnärliga livet” (s. 48). 
   Med dessa inledande ord i examensarbetet uppfattas leken vara betydelsefull för såväl barns 
skapande av relationer som för barns hälsa här och nu och senare. Att leka är en sysselsättning 
som de allra flesta, liten som stor, har en relation till. Kanske är det positiva lekstunder från 
barndomen med mycket glädje och skratt man kommer ihåg, kanske är det den gången som 
man inte fick vara med och leka som framträder och som gjort starkast avtryck? Hur som 
helst är förskola och skola platser där barn många gånger själva ska klara av att bli delaktig i 
lek, utan mamma och pappa och eventuellt utan en lärare också. Vilket har visat sig vara svåra 
uppgifter för många barn. 
   När särskilda fenomen studeras i förskolan ökar också kunskapen om komplexiteten i barns 
vardagsliv. För att kunna leva upp till såväl läroplanens innebörder om att leken ska vara 
utvecklande för alla barn och konventionen om barnets rättigheter till trygg lek. Fordras att 
förskolans lärare har förståelse för hur barn inriktar sina krafter på att komma med i de 
gemensamma lekarna tillsammans med andra barn. Det fenomen som presenteras i denna 
studie handlar om en företeelse som inte är specifik för de studerade barnen, utan såväl 
verksamma lärare som föräldrar kan med fördel ta del av detta examensarbete. 
   Detta examensarbete ska följaktligen handla om ett fenomen som vi behöver ta på största 
allvar, hur barn finner olika sätt för att komma med i pågående lekar, eller med andra och för 
uppgiften mer tillämplig benämning barns strategier för tillträden till lek.  

1.1 Syfte  
Syftet med undersökningen är att utveckla kunskap om och förståelse för hur barn i två och 
treårsålder gör för att vinna tillträde till lek. 
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2 Bakgrund 

2.1 Denna studies inspirationskälla 
Inspiration till föreliggande studie erhölls vid läsning av den svenska forskaren Tellgrens 
(2004) avhandling som bland annat handlade om kamratinteraktioner och om hur äldre 
förskolebarn vinner tillträden till lek och samtal. Tellgren använde bland annat den 
amerikanske forskaren Corsaros teorier om tillträdesstrategier i analys av sitt material. Så 
tidigt som 1978 sammanfattade Corsaro sina studier om tillträdesstrategier i ett working paper 
som han lät kalla ”We’re Friends, Right?”. Corsaro pekar på att förskolebarn har en rad 
erfarenheter från olika interaktionskontexter såsom exempelvis hemmet, förskolan och 
lekplatsen. I dessa kontexter möter barnen olika interaktiva individer såsom föräldrar, lärare, 
andra vuxna och barn (jämnåriga, yngre och äldre barn). Corsaro (2003, 2005) menar att barn 
utvecklar komplexa strategier för att vinna tillträde till lek, strategier som används när vuxna 
inte finns i barnens närhet. I sällskap med vuxna behöver de inte använda sig av 
tillträdesritualer i samma utsträckning som när de leker ensamma och det är det som Corsaro 
anser att vuxna behöver ha mer kunskap om. Vilket också är föreliggande studies huvudsyfte 
att sprida kunskap och förståelse om. 

2.2 Examensarbetets centrala begrepp och struktur 
För att tydliggöra strukturen till examensarbetet utfördes en variant på mind-map 
klassificeringen, tolkad efter Stukát (2005). I den översiktsbild som skapades framträdde 
närliggande begrepp till studiens kärna, tillträdesstrategier. De begreppen var interaktion, 
relation och lek kopplad till teorier om kamratkultur. I studien bedöms begreppen interaktion, 
relation samt lek vara tätt sammanflätade med varandra. Vilket även Ivarsson (2003) skriver 
om när hon uttrycker ”genom att studera social interaktion ges vi möjligheter att skaffa 
kunskaper om relationer mellan personer, aktiviteter och situationer och hur dessa kan förstås 
som sammanhållna entiteten” (s.55). Med utgångspunkt i Ivarssons citat konstateras att i 
barns ömsesidiga lekar skapas gemenskap som kan leda till mer eller mindre varaktiga 
relationer. Och för att relationer ska uppstå mellan barnen krävs också någon form av 
samspel. Och den vanligaste formen av samspel är enligt Nilsson och Waldemarson (2007) 
möten mellan människor i vardagen. Dessa samspel rör sig om kommunikation mellan två till 
flera personer. I föreliggande studie uppmärksammas barnens kommunikation och samspel 
med varandra, där såväl verbal kommunikation som icke verbal kommunikation förekommer 
när barn söker vinna tillträde till lek. 
   De olika begreppens betydelse beskrivs utifrån studiens syn om att barn är sociala och 
önskar att ingå och vara en del av kamratgruppen (Corsaro, 2003). Min förhoppning är att 
detta synsätt präglar såväl bakgrundsmaterialet som i examensarbetets övriga texter. 
Meningen är också att bakgrundsmaterialet ska ses som ett band av länkar där det ena bygger 
på det andra.    
   Inledningsvis i detta arbete introduceras hur begreppen uppfattas ha ett samband med 
varandra och därefter presenteras aktuell forskning inom fältet gällande relation, interaktion 
och strategier för lek. Efter litteraturgenomgången presenteras studiens teori och därefter 
studiens metod som beskriver såväl tillvägagångssätt som olika ställningstaganden. Därefter 
presenteras och analyseras resultatet i studien och sist i arbetet diskuteras såväl studiens 
resultat som vald metods fördelar och nackdelar. Avslutningsvis presenteras egna tankar och 
reflektioner samt vidare forskning inom samma tema. Examensarbetets bakgrund tar sin 
början i begreppen interaktion och relation.  
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2.3 Att studera kamratgruppsinteraktioner 
Studier av kamratgruppsinteraktioner är ett ungt forskningsfält (Lindblad & Sahlström, 2001) 
som ökat markant under senare år (Löfdahl, 2002). Vilket även märks i kommande 
forskningsbakgrund, i bakgrundsmaterialet är de allra flesta framförda undersökningar studier 
av just kamratgruppsinteraktioner utförda under 2000- talet (t.ex. Bliding, 2004; Ihrskog, 
2006; Löfdahl, 2002; Tellgren, 2004). Wrethander Bliding (2007) menar att studierna ändrats 
i och med den förändrade synen på barn. Numera studeras vad barnen gör, medan tidigare 
forskning i större omfattning utgick från hur barn tänker eller hur de förstår sina livsvillkor. 
Även Ivarsson (2003) poängterar hur viktigt och värdefullt det är att studera barns 
interaktioner i sitt sociala (vanliga) sammanhang, eftersom sådana studier genererar en ökad 
förståelse för hur barn konstruerar saker tillsammans med andra barn. Genom observationer 
av barns interaktioner tillsammans med andra barn, ges ökade kunskaper för det barnen 
uttryckligen strävar efter menar Ivarsson. I detta examensarbete riktas sökarljuset mot en 
speciell strävan, barns önskan om att vinna tillträde till pågående lek och att få bli delaktig i 
den gemenskap med andra barn som leken många gånger garanterar.  
   Corsaro (2003, 2005) påtalar även han hur viktigt det är att studera interaktioner i 
kamratgruppen, han menar att en grupps medlemmar har en stor påverkan för det enskilda 
barnets utveckling och socialisation. Corsaro menar vidare att barn i interaktion med andra 
barn, i till exempel lek eller i andra rutinaktiviteter i förskolan skaffar sig erfarenheter som de 
också senare prövar. Dessa erfarenheter formar barnens kultur tillsammans med de kunskaper 
de hämtar från vuxenvärlden (Corsaro, 2003; Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 
2001; Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000), att forma sin egen kultur är med 
andra ord inte bara ett övertagande att vuxnas värld (Williams et al., 2000). Wrethander 
Bliding (2007) menar att barnens aktivitet präglas av en dubbelsidighet, på samma gång som 
de reproducerar sin omvärld så producerar de sin egen kamratkultur också.  

2.4 I interaktioner skapas relationer 
Att få möjlighet att ingå i gemenskapen med sina kamrater är inte alltid så lätt för barnen, de 
lägger ner mycket kraft och mycket tid på att finna lekkamrater och att vinna tillträden till 
lekar menar Tellgren (2004). I följande stycke redovisas forskning om barns skapande av 
relationer, till att börja med presenteras undersökningar gällande skolbarnen och därefter 
forskning om äldre och yngre förskolebarn, i nämnd ordning.   

2.4.1 Relationsskapande mellan skolbarn 
Bliding (2004) har med hjälp av deltagande observationer följt elever i en årskurs fyra och 
deras relationsarbete under ett skolår. Hon menar att barnens skapande av relationer var en 
ständigt pågående handling och som fanns med dem i alla förekommande aktiviteter och 
situationer i skolan. Vilket omfattar såväl den verksamhet som läraren planerar och den för 
barnen så viktiga rastverksamheten. Studien visar bland annat att inneslutande och uteslutande 
handlingar förekommer när barnen arbetar med sina relationer. Ur barnens perspektiv är dessa 
handlingar nödvändiga eftersom de ständigt är sysselsatta med att skapa relationer, 
upprätthålla samt utveckla dessa gemenskaper. Att skapa gemenskap med någon kan således 
samtidigt innebära uteslutning av någon annan, ett resultat som även Tellgren (2004) fann i 
sin studie. I detta sammanhang, menar Bliding, är den uteslutande handlingen en konsekvens 
av den inneslutande aktiviteten. Och den uteslutande handlingen ska därför inte förstås som 
ett sätt att skapa ensamheter eller utanförskap för andra barn, det är snarare det förfarande 
som barnen använder för att etablera relationer och gemenskap på.   
   I likhet med Bliding har Ihrskog (2006) även hon undersökt hur skolbarn skapar nära, 
intima och förtroliga kamratrelationer. Till skillnad från Bliding har Ihrskog varit delaktig i 
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barnets totala tillvaro, det vill säga i såväl skolarbete som på fritiden. Ihrskog följde tio barn 
under en tid på två och ett halvt år, från det att barnen var tolv år till och med det år barnen 
skulle fylla femton år. Hennes resultat visar hur viktigt det är för ungdomarna att få kompisar 
för att de ska må bra och för att få en positiv och sund utveckling av identiteten. Hos 
ungdomarna gjordes också en tydlig åtskillnad mellan begreppen att ha en kamrat och att vara 
kompis med någon. Kamrater har de allra flesta, som exempelvis klasskamrater. Men en riktig 
kompis är inte alla förunnat att ha visar bland annat hennes resultat. 

2.4.2 Relationsskapande mellan äldre förskolebarn 
När vi nu mött och förstått att skapandet av relationer är viktiga för att de äldre barnen som 
går i skolan ska må bra ska vi nu koncentrera oss ett slag på förskolebarnens kamratrelationer. 
I denna studie är utgångspunkten att barns lek i förskolan i mångt uppfattas synonymt med 
skapandet av kamratrelationer för förskolebarn. Vilket ligger i linje med Greve (2009) som 
även hon nämner att barns värld i förskolan framförallt handlar och kretsar kring lek och 
gemensamma aktiviteter med andra barn.  
   Jonsdottir (2007) har intresserat sig för hur barn i tre till femårsålder skapar relationer. 
Hennes studie är en beskrivning av 353 barns relationer med andra barn i förskolan, en studie 
som genomfördes med hjälp av intervjuer utifrån en sociometrisk metod. Resultatet i studien 
visar att de flesta barn känner samhörighet (barnen säger att de har vänner i gruppen), 
tillhörighet (barnet blir valt av andra barn) och vänskap (en ömsesidig relation mellan 
barnen). Men det finns dock en liten grupp barn, närmare bestämt en fjärdedel av de 
intervjuade barnen som sa att de inte ingår i vänskapsrelationer med andra. De barnen ansåg 
Jonsdottir befinna sig i ett socialt utanförskap. I likhet med Jonsdottir berättar Engdahl (2007) 
att de ettåringar som ingår i hennes studie ger uttryck för såväl tillhörighet (att bli vald) som 
samhörighet (att välja varandra). Däremot finns inga tecken på utanförskap bland de yngsta 
barnen i hennes studie. Rubin poängterar (enligt Jonsdottir, 2007), att en stor del av barnens 
vakna tid både i fråga om faktiska handlingar men också det som pågår i barnens tankar samt i 
deras fantasivärld handlar om kompisar och om relationer. 
   Tellgren (2004) beskriver hur förskolebarn får arbeta intensivt för att kunna behålla sina 
kamratrelationer. En av anledningarna till det menar Tellgren är att förskolans verksamhet 
kännetecknas av att innehålla många avbrott. Som exempelvis att barn och vuxna kommer 
och går olika tider. Vilket får den konsekvensen att barn med svag kamratallians ständigt och 
jämt behöver omförhandla och starta upp nya relationer och lekar. Detta kan jämföras med 
barn som har stark kamratallians, de kan allt som oftast utan vidare ta vid där leken senast 
stördes. 

2.4.3 Relationsskapande mellan yngre förskolebarn 
Eftersom barn i stora grupper träffas regelbundet i skolans och förskolans arenor skapas, 
stärks men också förändras barnens kamratrelationer ständigt och jämt (Greve, 2009; 
Williams et al., 2000). Greve (2009) har studerat ett och tvååringar i förskolan, hon menar att 
ettåringarna i största allmänhet visar intresse för andra barn medan tvååringarna tydligt visar 
intresse för minst ett eller flera barn. Det preliminära resultatet Greve presenterar visar att 
ettåringarnas intresse för andra barn är grundläggande för deras fortsatta skapande av 
relationer. Medan tvååringarnas vänskapsrelationer (vilket är definitiva resultat) är i likhet 
med äldre barns och vuxnas relationer unik och vilken byggs upp över tid. En tänkbar 
tolkning av Greves resonemang är att barnens relationsarbete inleds när de allra yngsta barnen 
möts i förskolan. Engdahl (2007) har även hon intresserat sig för de allra yngsta barnen 
(ettåringarna) i förskolan. Hon fann i likhet med Greve inledande vänskapsband mellan 
barnen. Hon beskriver också att det är vanligare att barnen söker kontakt med varandra än att 
de söker kontakt med vuxna som finns runt omkring dem. Även Michélsen (2004) menar att 
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barn i ett och tvåårsåldern deltar i många sekvenser av samspel, även om de är kortvariga. Att 
samspelen är övergående och mycket kortvariga kopplar Michélsen till lekens bräcklighet. 
Corsaro (2005) menar att det är barnets aktiva deltagande tillsammans med andra barn i deras 
kamratkultur och sociala värld som gör att barn konstruerar vänskap.  
   Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten, så här långt, att det är viktigt att tillhöra 
gemenskapen och att ha en kamrat att vara alternativt leka med. Det har visat sig viktigt i alla 
åldersgrupper, från de allra yngsta barnen till de äldre skolbarnen. I ovan nämnda studier visar 
resultaten att det emellertid finns barn som inte tyckts få möjlighet att bli delaktig i lek och att 
få kompisar. Kanske har de barnen svårigheter med det fenomen som är i fokus för denna 
studie?  
   För förskolebarn är gemensamma aktiviteter, där lek inkluderas, ett sätt att skapa 
gemenskap på och vilket i sin tur kan leda till relationer och kanske också till varaktiga 
sådana. För att påvisa betydelsen om hur viktig barns lek uppfattas vara för såväl deras 
utveckling av relationer som lärande presenteras härmed en kortfattad forskningsöversikt i 
ämnet. 

2.5 Att leka en interaktiv handling 
Att leka kopplas för det mesta ihop med barn (Engdahl, 2007) något som barn gör för att det 
är roligt, som ett tidsfördriv eller i väntan på något annat. Det är den ena sidan av de 
uppfattningar som finns om barns lek, den andra sidan handlar om att leken är ett 
betydelsefullt redskap i barns läroprocesser (Wiklund & Jancke, 1998).   
   Lekforskarna Knutsdotter Olofsson (1987) och Löfdahl (2002, 2007) menar att definitionen 
på lek varierar, beroende på när och i vilken vetenskaplig disciplin den studeras i. Engdahl 
(2007) förklarar att lek är ”ett svårfångat fenomen, som lättare låter sig beskrivas än 
definieras” (s.38). Man kan alltså uttrycka att det synsätt man använder sig av när barns lek 
studeras speglas av samhällets rådande värderingar menar Brodin och Lindstrand (2008). 
   Knutsdotter Olofsson (1987) anser att ”lek är barndomens kännemärke” (s.20) och hon har 
funnit följande kännetecken för barns gemensamma lek: den är frivillig, lustfylld och rolig. 
Och den är inte målinriktad utan lek är på låtsas och uppstår spontant. 
   Löfdahl (2002) beskriver leken ur två olika perspektiv, det psykologiska och biologiska 
perspektivet samt det kulturella och sociala perspektivet. Inom det psykologiska och 
biologiska perspektivet ryms såväl Freuds tankar om lek där barnet leker ut aggressioner 
(Knutsdotter Olofsson, 1987) som Piagets kognitiva stadieteorier (Löfdahl, 2002). Piagets 
stadieteorier är kanske också de teorier som är starkast sammankopplad med förskolans sätt 
att beskriva barns lekar på skriver Harvard (2004). När barns lek betraktas inom det kulturella 
och sociala perspektivet betonas dels barnens samvaro med varandra och dels att barn 
tillsammans med andra barn utvecklar sin egen kultur. Inom perspektivet studeras lekarna i 
sitt sammanhang och där anses innehållet vara av största betydelse (Löfdahl 2002). Vygotskij 
(1995) hävdar att ”leken är barnets livs-skola” (s.83) som fostrar barnet såväl fysiskt som 
psykiskt. Leken har således en mycket stor betydelse för barnen. 
   Corsaro (2003) såg att barn är mycket sociala och att det endast är de yngsta barnen som 
leker ensamma eller bredvid varandra. Varaktigheten i situationer där barn bestämt sig för att 
leka ensam är oftast tillfällig, av den orsaken att barn önskar vara en del av kamratgruppen. 
Barnen får dock ägna mycket tid åt att såväl försöka få tillträde till leken som att försvara 
pågående interaktioner mot andra barn (Tellgren, 2004). Engdahl (2007) hävdar, till viss del 
tvärtemot Corsaro, att toddlarnas (namn på ett och tvååringar i förskolan) lek är öppen och 
välkomnande för många barn att delta i och hon anser dessutom att leken är betydelsefull när 
de yngre barnen fortsätter att konstruera relationer. 
   Om stadiekategoriseringar har varit det främsta huvudsyftet i tidigare forskning om barns 
lek så framhålls snarare beskrivningar av innehåll, dynamik i interaktioner och processer i 
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dagens forskning menar Löfdahl (2002). Löfdahls forskning handlar just om detta, skildringar 
och återgivningar av barns lekar med betoning på dess meningsskapande innehåll.  
   Men hur gör barn egentligen när de vill delta i de gemensamma lekarna? Folkman och 
Svedin (2003) skriver och gör tydligt vad det handlar om utifrån barnens perspektiv: 
 

Något av det svåraste i umgänget med andra barn är att ta plats i lek som redan pågår. 
Det kräver både mod och taktfullhet. Man får varken vara för försiktig eller alltför 
framfusig. Det handlar både om att visa sig intresserad och att själv väcka andras 
intresse (s.63).   

 
Nästa avsnitt i bakgrunden kommer att handla om det som Folkman och Svedin (2003) men 
också Tellgren (2004) uttrycker vara svårt för barnen, det vill säga att komma med i lekar som 
redan inletts av andra barn. 

2.6 Strategier för tillträden en interaktiv handling 
Ivarsson (2003) menar att ”social interaktion rör sig kring ett här och ett nu” (s.123). Vilket 
ligger i linje med Tellgren (2004) som menar att barnen behöver finna strategier för tillträden 
som fungerar här och nu. Med andra ord kan strategierna inte tas för givna, utan allt som 
oftast krävs nya strategier till nya leksituationer. Det fordras hävdar Folkman och Svedin 
(2003) en finkänslighet från barnen för att kunna ansluta till pågående lekar utan att störa de 
lekande barnen. Och om barnen klarar av det blir de också för det mesta accepterad och får 
vara delaktig i lekarna.  
   Om de små barnens vandringar mellan olika lekaktiviteter ska ses som strategiska 
handlingar låter jag vara osagt. Engdahl (2007) beskriver dock hur de yngsta barnen i 
förskolan ofta vandrar omkring i förskolemiljön, barnen kan vara involverad i en lek samtidigt 
som de visar intresse för andra barns lek. Och för en stund kan de ägna sig åt den leken för att 
en liten stund senare återigen uppta den lek de just lämnat. Engdahl menar att det är just 
barnens vandringar som leder dem runt till olika aktiviteter och lekar. Michélsen (2004) 
beskriver ett exempel på hur den inledande fasen i små barns samspel kan te sig:  
 

Samspelet uppstår då Tilda (2:5) efter att ha skakat ett lakan lägger sig ner på rygg och 
Agnes (2:8) svarar på detta genom att lägga på henne lakanet. /…/  Olof (2:3) och Måns 
(2:7) tittar intresserat på hennes ivriga bäddande. Därefter börjar Olof göra likadant 
tillsammans med Agnes varefter Måns hakar på (s.116).  
 

I detta exempel visar Michélsen att små barn använder tillträdesstrategier. Agnes använder 
den vanligaste strategin (icke verbal entré) och pojkarna använder en iakttagande strategi, till 
en början, innan de träder in i leken och skapar en variant av den. Detta är dock inget 
Michélsen nämner eftersom det är samspelet mellan barnen och dess innehåll som fokuseras 
och inte de tillträdesstrategier barnen nyttjar i studien. 
   Corsaro (2005) menar att barn ofta använder flera strategier efter varandra innan de får 
chans att träda in i leken. Även Tellgrens (2004) resultat visar att barn mellan tre och fem år 
använder flera olika strategier för att komma med i lekar. Som exempel beskriver Tellgren en 
situation där en flicka nyttjar åtta olika strategier innan hon till slut lyckas med tillträdet. Och 
eftersom barnen vistas i interaktionella miljöer utvecklar de med tiden komplexa strategier. 
Att komma med i lekar är som sagt svåra uppgifter medan lämnandet av densamma oftast sker 
utan övervägande och utan att kamraterna protesterar (Tellgren, 2004). 
   Corsaro (2005) hävdar att förskolebarn mycket sällan träder in i en leksituation med frågor 
som ”vad gör ni?” eller ”kan jag vara med och leka?” (s.142, min översättning). Anledningen 
till att barnen inte frågar om tillträde är att de som regel blir nekad när frågan ställs så direkt. 
Resultatet från Corsaros (1978) studie visar att äldre förskolebarn i jämförelse med yngre i 
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något större utsträckning använder ”vuxenliknande” strategier. Däremot är det frågande 
handlingssättet vanligt förekommande bland barnen i Tellgrens (2004) studie, emellertid 
möttes de frågande barnen oftast av negativ respons, till att börja med, precis som Corsaro 
pratade om. Cromdal (2001) anser även han att skolbarnens förhandlingar ofta sker mer eller 
mindre oreflekterat med frågor som: får jag va med.  

2.6.1 Den iakttagande och förmildrande anspråkets strategi 
De deltagande barnen i Tellgrens (2004) studie använder sig av två strategier som inte finns 
representerade i Corsaros (1978) femton framförda strategier. Dessa två tillträdesstrategier 
anses viktiga att nämna med tanke på att Tellgrens studie i jämförelse med Corsaros är 
aktuellare och möjligheten till att hennes strategier även påträffas i föreliggande studie anses 
därför stor. Av den orsaken har dessa två strategier även tillfogats till Corsaros strategier 
under punkten analysredskap.  
   Den första strategin kallar Tellgren den iakttagande strategin, den handlar om att barnet 
skapar en överblick över pågående leksituation innan det nyttjar annan strategi för tillträdet. 
Möjligen gör barnet här ett övervägande i sitt iakttagande om vilken strategi som de tänker 
använda nästa gång? Och den andra nyupptäckta strategin benämns den förmildrade 
anspråkets strategi och den handlar om att barnet inte gör några som helst anspråk på att få 
vara med i leken. Utan barnet nöjer sig med att få finnas inom de lekande barnens lekområde.  

2.6.2 Strategier för skyddande av interaktionsutrymmen 
Corsaro menar (enligt Löfdahl, 2002) att det finns två mönster i barns lekar, den ena handlar 
om att skydda sin lek och den andra handlar om en stark önskan om att få delta i densamma. 
Corsaro har studerat dessa två teman och funnit mönster som bland annat visar att tänkbara 
lekkamrater avvisas med hänvisning till att lekutrymmet inte är tillräckligt stort eller att det 
redan är tillräckligt många deltagare i leken.   
   Cromdal (2001) hävdar att det är vanligt att barn lämnar och träder in i lekarna när de leker 
fritt utan vuxnas medverkan. Och att lekgruppen många gånger är återhållsamma mot att 
släppa in nya deltagare i lekarna. Barn från en tvåspråkig skola och vilka ingår i Cromdals 
studie nyttjar möjligheten att växla språk, och det är just denna kodväxling som ger tecken till 
barnen om tillträde till lek är accepterat av kamraterna eller inte. Cromdal fann också att vissa 
lekar inte behöver skyddas från andra deltagare, sådana lekar var exempelvis bollspels lekar 
och hoppa-rep lekar medan exempelvis rollek i högre grad skyddas mot andra barns önskan 
om att få delta. 
   Resultatet i Skånefors, Löfdahl och Hägglunds (2009) studie åskådliggör hur barn i två till 
femårsålder använder strategier för att göra sig otillgängliga, för till exempel lek. Och för att 
skapa och skydda utrymmen genom att använda sig av förskolans organisation av tid och rum. 
Hur dessa strategier nyttjas av barnen beror på några olika omständigheter, till exempel 
tillgängligheten på barn och tidpunkt på dagen. Andra omständigheter som författarna nämner 
är vilken typ av lek som lekes av barnen samt vilka utrymmen som är lediga i lokalen. 
Samtidigt som barn drar sig undan tillsammans med en vän så exkluderas andra barn ur 
gemenskapen. Författarna beskriver att barn skapar fysiska utrymmen (toalettutrymmet eller 
en öppen garderob) för att få vara ifred. En annan strategi är att vara i ständig rörelse, att 
springa omkring och låta, denna rörelse kan uttrycka en såväl inneslutande som uteslutande 
taktik från barnen. Barnen springer helt enkelt ifrån de kamrater de inte vill leka med. 
Eftersom många barn oftast befinner sig samtidigt i förskolan behöver barnen skapa utrymme 
för sin lek. Vilket visar sig vara krångligt för dem eftersom samtliga rum (utrymmen) i 
förskolemiljön är tillgängliga för alla barn. Av den anledningen behöver barnen boka in sig i 
ett utrymme genom att snabbt, rent fysiskt, uppta ett rum eller en plats i rummet. Vilket ligger 
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i linje med Tellgrens (2004) resonemang, som menar att barns interaktionsutrymme innefattar 
såväl ett fysiskt rumsligt område som ett verbalt område. 
   Den plats där barn leker tillsammans med andra barn är Corsaros (2005) beskrivning av 
begreppet interaktionsutrymme. Corsaro (2003) menar och vilken ovanstående studie av 
Skånefors et al. (2009) även den kan förstås, att skydda interaktionsutrymmet inte bör ses som 
själviska handlingar. Med andra ord handlar inte barnen i syfte att utestänga andra barn från 
leken, utan orsaken till barnens handlingar är snarare kopplad till lekens skörhet och att det 
som byggts upp i leken förändras när andra barn träder in i den. 

2.7 Sammanfattning  
Denna forskningsbakgrund visar och pratar om hur viktigt det är för barn i förskola och skola 
att tillhöra gemenskapen, att ha kamrater att vara med och att bygga relationer. Barn i förskola 
och skola umgås med varandra och skapar relationer i olika aktiviteter och i leken. I 
interaktioner med andra barn utvecklar barn kunskap, om hur de ska bära sig åt för att komma 
med i lekar som redan initierats och pågår. Det har visat sig att det inte är så lätt, som kanske 
många (vuxna) tror. Barn som redan är involverade i lek skyddar den ofta mot andra barn, det 
gör de för att leken är bräcklig av den orsaken att leken förändras väldigt lätt när andra barn 
släpps in i den.  
   Då barns lek uttrycks i termer som barndomens kännemärke av Knutsdotter Olofsson och 
då Vygotskij säger att lek är barnets livs-skola, då förstår vi alla att leken är viktig för barnen 
och att den är väl värd att bevara. 
   Forskningsbakgrunden har gett insikter om hur barn arbetar ihållande för att komma med i 
lekarna och att de lika intensivt tycks skydda den från andra barns önskan om deltagande, 
med andra ord arbetar barnen ständigt och jämt på sina relationer och att få kompisar och att 
få delta i gemensamma lekar.    
   I de allra flesta fall har forskarna som presenterats i bakgrundsmaterialet använt sig av 
etnografiska studier där observationer och kompletterande samtal samt intervjuer är 
framträdande tillvägagångssätt. Vilket är en tillfredsställande metod när barns kultur och olika 
fenomen ska undersökas, följaktligen har även ett etnografiskt inspirerat tillvägagångssätt 
nyttjats i denna studie.  
   Genom liknande studier uppmärksammas och problematiseras olika fenomen, företeelser 
som knappt registreras i vardagens vanemässighet. Ute på fältet ökar kunskaperna i och med 
att forskning av och om olika fenomen sprids, vilket också förhoppningsvis får konsekvenser 
för hur den pedagogiska praktiken planeras och senare genomförs. Jag menar att forskning om 
vardagliga fenomen främjar barnen i det långa loppet. I den här aktuella studien ska 
fenomenet tillträdesstrategier undersökas och fokus är riktat mot en målgrupp som inte är 
representerat i särskilt stor omfattning i tidigare forskning, barn i två och treårsålder. Barn 
som är mittemellan de riktigt små barnen och de äldre förskolebarnen. 
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2.8 Studiens frågeställningar 
Syftet med studien är, som tidigare nämnts, att utveckla kunskap om och förståelse för hur 
barn i två och treårsålder gör för att vinna tillträde till lek. 
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågor: 
 

1. Använder yngre förskolebarn i likhet med äldre förskole och skolbarn strategier för 
att komma med i lek och om det gör det vilka strategier använder de? Om svaret är 
att yngre barn använder strategier aktualiseras följande frågor: 

2. Använder barnen flera (olika) strategier efter varandra? 
3. Kan man se när barn tycks förstå att de använder olika strategier? 

2.9 En förändrad syn på barn 
I den forskningsöversikt som presenteras framhålls synen på barn och socialisation som 
förändrad. Förändrad från vad kan man då fråga sig. Michélsen (2004) menar att de senaste 
25-30 åren har medfört ett perspektivskifte i synen på vad barn är och på hur deras utveckling 
uppfattas, även Sommer (2005) pratar om skiften i perspektiv. I tidigare forskning uppfattades 
barn bräckliga och novisa, samtidigt som barns klenhet överdrevs så underskattades barns 
förmågor menar Sommer (2005). Olyckligtvis skriver Löfdahl (2007) är det barnen som 
hamnat i kläm och uppfattats felaktiga när teorierna inte stämt överens med verkligheten. Där 
vuxna använt sig av olika pedagogiska metoder för att rätta till dessa felaktigheter och brister i 
barns utveckling. Löfdahl (2007) diskuterar vidare att barn uppfattades vara passiva mottagare 
av sin kultur i de traditionella utvecklingspsykologiska teorierna. Vilket bland annat inneburit 
att barnen skulle ”lära sig” att ingå i vuxenkulturen för att så småningom bli inskolad och redo 
att ingå i vuxnas värld. I sammanhanget nämns också att många av exempelvis Piagets 
undersökningar utfördes experimentellt, idag understryks snarare vikten av att studera barn i 
deras naturliga förskolemiljö (Michélsen, 2004). 
   Michélsen och Sommer menar att den förändrade synen på barn och deras utveckling kom 
till med anledning av att nya undersökningar utfördes och att andra teorier som inte hade som 
utgångspunkt att vara problemfixerad nyttjades.  
   Corsaros undersökningar har i allra högsta grad bidragit till denna förändrade syn som han 
förklarar, här återgiven av Löfdahl (2007) ”barn betraktas som viktiga medborgare i samhället 
i ett här och nu-perspektiv som varande och där barndom ses som en deltagande fas i livet” 
(s.12).      
   I nästa avsnitt presenteras studiens teori, socialkonstruktionism, samt en beskrivning av 
Corsaros teorier om kamratkulturer och tillträdesstrategier, begrepp som anses användbara när 
materialet i föreliggande studie senare ska analyseras och diskuteras. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Corsaros teoretiska perspektiv har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, vilket kort kan 
förklaras att människor och institutioner bildas (konstitueras) och bevaras genom interaktioner 
i specifika kulturella sammanhang och omgivningar (Evaldsson, Lindblad, Sahlström & 
Bergqvist, 2001). Med andra ord kan därför inte ett konstruktionistiskt synsätt på barndom 
och barns utveckling betraktas generell, snarare tyder det konstruktionistiska synsättet på ”att 
barndom konstrueras olika i skilda sammanhang och tidsepoker” (s.13) enligt Löfdahl (2007).  
    I teoriavsnittet introduceras till att börja med det socialkonstruktionistiska perspektivet, 
därefter presenteras Corsaro och etnografin samt en definition av begreppen från teorin. Och 
sist i teoriavsnittet presenteras perspektivet i förhållande till studiens problemområde, syfte 
och frågeställningar.  

3.1 Socialkonstruktionism 
I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv riktas uppmärksamheten mot människors liv i 
vardagen (Ivarsson, 2003). En viktig poäng i föreliggande studie blir då att försöka fånga det 
som händer då barn söker tillträde till pågående lekar, det vill säga ett vanligt fenomen i barns 
vardag i förskolan. Utgångspunkten i perspektivet är vad människor gör och vad människor 
tänker och vilken tar sin början i interaktionen mellan människorna. En ökad insikt i hur 
människors sociala sammanhang ser ut erhålls genom studier av människors interaktioner 
menar Ivarsson (2003). Evaldsson et al. (2001) förklarar det socialkonstruktionistiska 
perspektivet med att verkligheten, sådant som existerar oberoende av vår påverkan, är socialt 
konstruerad. En verklighet som människor delar tillsammans med andra. Berger och 
Luckmann (1999) menar att den viktigaste upplevelsen av andra människor sker i mötet 
ansikte mot ansikte och detta möte är också grunden i all social interaktion.  

3.2 Corsaro och etnografin    
Corsaro är som tidigare yttrats en amerikansk sociolog som studerat förskolebarns 
kamratgruppsinteraktioner främst i Amerika och i Italien. Han har i huvudsak använt sig av 
etnografiska ansatser på mikroplanet där fältanteckningar varit den dominanta metoden. En 
sådan metod fokuserar på vad barn kan lära oss om sitt liv tillsammans med andra barn vilket 
kan jämföras med andra socialiseringsmetoder som fokuserat på hur barn blir vuxna (Corsaro, 
2005). 
   För att förstå det som händer över tid krävs longitudinella etnografiska studier (Bliding, 
2004; Corsaro 2003, 2005; Löfdahl, 2007; Williams et al., 2000). Där barns interaktioner 
observeras i deras sociala sammanhang, med andra ord är knapphändiga 
datainsamlingsmetoder enligt Corsaro (2003) inte att föredra. I och med att långvariga 
tillvägagångssätt används i studier skapas också en förståelse för hur gruppens medlemmar 
lever sitt liv, vilket innefattar såväl dagliga rutiner som gruppens tro och värderingar (Corsaro, 
2005).  
   Corsaro (2005) menar att etnografiska forskare måste bli accepterad av barngruppen innan 
denne startar sina etnografiska studier. Vilket är utmanande uppgifter eftersom vuxna rent 
fysiskt är större än barn, de har mer makt samtidigt som de också (till viss del) har kontroll 
över barnens beteenden. För att bli accepterad av barnen har Corsaro försökt förstå och inta 
ett barns perspektiv ”to see what it is like to be a child in the school” (s. 51). Konkret satte 
han sig på sandlådekanten nära barnens lekar, och det var snarare barnen som fick söka upp 
och skapa kontakt med honom istället för tvärtom. På det sättet blev han snart accepterad och 
därmed heller inte betraktad som en typisk vuxen för barnen. Corsaros teori om kamratkultur 
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och tillträdesstrategier gör det möjligt att sätta ord på barns sysselsättning, när de söker vinna 
tillträde till lek. Nedan följer en presentation av begreppen. 

3.3 Kamratkulturer  
Kamratkultur är ett begrepp som hänvisar till en grupp barn som utvecklar sin egen kultur 
med anledning av att de lever och tillbringar mycket tid tillsammans, såsom bland annat 
förskolebarn gör (Bliding, 2004; Corsaro, 2003, 2005; Ivarsson, 2003; Löfdahl, 2002; Löfdahl 
& Hägglund 2007; Wrethander Bliding, 2007). Corsaro (2003) hävdar att barn är sociala och 
att de vill vara involverade med sina kamrater och delta i lekar samt vara en del av en grupp, 
socialt engagemang och att få dela detta engagemang med andra är ”the heart of kid`s peer 
culture” (s.37). Löfdahl (2002, 2007) poängterar också att barns gemensamma lek är en del av 
den specifika barnkultur som utvecklas tack vare att barn befinner sig i miljöer där andra barn 
vistas. Michélsen (2004) menar till viss del tvärtemot Corsaro att enstaka interaktioner av 
samspel mycket väl kan vara uttryck för barnskultur.   
   Barn är delaktiga i två olika kulturer dels den kultur som barnen tillsammans med vuxna 
skapar och dels barnens egen kultur där vuxna inte är delaktig, dessa båda kulturer anses 
emellertid fungera gemensamt med varandra (Corsaro, 2003; Elf & Petrén, 2004). Eller som 
Wrethander Bliding (2007) uttrycker det, barn är medskapare av sin kultur och ses som 
kompetenta sociala individer i en ömsesidig relation med dess omgivning.  
   I studier riktar Corsaro (2003) sitt fokus främst mot den ”lokala” kamratkulturen, den som i 
första hand skapas genom ansikte mot ansikte och i här och nu interaktioner mellan barnen. 
Med andra ord kännetecknas den lokala kamratkulturen av hur kulturens medlemmar (barn i 
en barngrupp) skapar samhörighet med varandra (Wrethander Bliding, 2007). Den lokala 
kulturen är också en del av en större kultur och barn kan ingå i en serie lokala kamratkulturer 
(Corsaro, 2005). 
   En intressant infallsvinkel av begreppet kamratkultur presenterar Engdahl (2007) när hon 
menar att begreppet ålder kan användas som perspektiv i barns lek utan att man för den skull 
fokuserar på enskilda barns åldrar. Hon menar liksom Löfdahl (2007) att ökande ålder hos 
barn i förskolan kan innebära såväl makt som högre status bland barnen och att ålder snarare 
ses av barnen som ett legalt sätt för uteslutning av andra barn än för att skapa samhörighet 
med varandra (Löfdahl, 2007).  

3.3.1 Kontroll och dela med sig och att skydda interaktionsutrymmet 
Corsaro (2005) fann två grundläggande och återkommande teman i barns samspel, den ena 
handlar om att ta kontroll och den andra handlar om att dela med sig. Barn arbetar intensivt 
med att få kontroll över sin tillvaro samtidigt som de vill dela denna kontroll med andra. I 
förskoleåldern är socialt deltagande och att vinna kontroll över vuxnas auktoritet barnens 
största utmaningar alternativt dilemman. Dessa två teman framgår i en rad aktiviteter i 
förskolan och ”uttrycks genom rutiner i vilka barn förhandlar om tillträde till lekar, s.k. 
access-ritualer” (s.28) noterar Evaldsson et al. (2001). Som tidigare nämnts är det svåra 
uppgifter att vinna tillträde till lek eftersom många barn skyddar sitt lekområde, sina leksaker 
eller påstår att antalet deltagare i leken redan är tillräckligt (Corsaro, 2005). 
   Corsaro (2003) menar att i kamratkulturen är kamratskap oftast sammankopplad till barns 
gemensamma lek, och den kamrat barnet leker med för tillfället, här och nu, uppfattas många 
gånger också som barnets allra bästa vän. Och då blir de andra barnens önskan om deltagande 
i leken snarare ett hot mot såväl pågående lek som den pågående vänskapen. Enligt Corsaro är 
det av den anledningen som barn väljer att skydda interaktionsutrymmet. Elf och Petrén 
(2004) antecknar i sin magisteruppsats betydelsen av att ta ett barns perspektiv för att förstå 
att barnens tillsynes egoistiska aktioner egentligen är ett sätt för barnen att få och ta kontroll 
över sin leksituation.  
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3.3.2 Tillträdesstrategier  
Tillträdesstrategier bör observeras i sin sociala kontext och inte i tillrättalagda 
experimentsituationer med anledning av att barnens beteenden kan vara en del av en serie av 
strategier (Corsaro, 2003), dessa strategier kan vara såväl verbala som icke verbala.  
   Corsaro (1978) identifierade femton olika tillträdesstrategier i en studie utförd i en 
amerikansk förskola. Dessa strategier varierar från icke verbala strategier (till exempel icke 
verbal entré, producera en variant av pågående lek och omringande av lekområde utan verbal 
markering) till verbala strategier (till exempel göra anspråk på lekområde eller leksak, fråga 
om tillträde eller träda in i lekområdet genom att verbalt hälsa på en eller flera deltagare i 
leken). Två av strategierna fungerar som både verbala och icke verbala strategier (störande 
alternativt avbrytande entré och bjuda på alternativt ge bort ett objekt). 
   I analyser av sitt material upptäcker Corsaro återkommande mönster i hur barnen nyttjar 
strategier, till att börja med använder de sig av icke verbala strategier, för att i senare 
tillträdesförhandlingar producera en variant av den pågående leken. Den ”stora” skillnaden 
mellan de yngre och de äldre barnen i Corsaros studie visar att de yngre barnen använder 
störande entré strategier och att de äldre barnen frågar om deltagande i större utsträckning.  
   Barn använder en stor variation av strategier för att få tillträde till lek (Corsaro, 2005), och 
vilka utvecklas över tid när barn möter motstånd av andra barn i sina tillträdesförsök. På 
samma gång lär barnen även varandra hur de blir en del av en barngrupp (Corsaro, 2003; Elf 
& Petrén, 2004). Corsaro (2003) menar att ju längre tid som gruppen tillbringar tillsammans 
än mindre tycks barnen behöva skydda pågående lekar från andra barn. Gruppens utveckling 
blir påtaglig när barnen visar sig bli skickligare och skickligare i sina försök att vinna tillträde. 
Vid två olika situationer menar Corsaro att en etablerad barngrupp behöver skydda sin lek och 
det är dels när barn som önskar delta i leken använder ett störande sätt och dels om 
lekutrymmet är för trångt för att rymma fler deltagare. En utförlig redovisning av Corsaros 
femton olika tillträdesstrategier finns redovisade i analysredskapet. 

3.4 Barns perspektiv 
I bakgrundsmaterialet menar jag att en speciell barnsyn visat sig, vilken Corsaro (enligt 
Johansson, 2003) definierar human beings, ur den synvinkeln är barn i allra högsta grad 
delaktiga i sin livsvärld som de delar tillsammans med vuxna. I det perspektivet ses barn 
snarare som medmänniskor än små människor som lever med och lär av vuxna människor. 
Det sistnämnda kan även det refereras till ett begrepp inom sociologin human becomings, där 
barn, som tidigare nämnts, betraktas som ofullkomliga vuxna med fel och brister som behöver 
rättas till. 
   Johansson (2003) menar att det handlar om vårt eget synsätt och våra egna 
ställningstaganden om vi ska ha möjlighet att förstå barnens perspektiv. Om byten i 
perspektiv ska kunna uppstå måste den som granskar komma nära barnen såväl fysiskt som 
psykiskt, det vill säga försöka se och försöka förstå det barn ser och ger uttryck för skriver 
Johansson. När forskaren sedan tolkar, inte värderar, barnens handlingar är det angeläget att 
se hela barnens livsvärld som den komplexitet den är. Att förstå barns perspektiv fullt ut antas 
därför vara en näst intill omöjlig uppgift. Løkken och Søbstad (1995) ger följande mycket 
konkreta råd: hör med barnen själva, som ju befinner sig i perspektivet, hur de uppfattar och 
ser på saker och ting. Då föreliggande studie genomförs med hjälp av observationer 
uppfattades principen om att komma nära barnen som mest passande. 
   Halldén (2003) problematiserar begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, det först 
nämnda begreppet barnperspektiv syftar till att verka för barnens bästa och ta tillvara på 
barnens villkor vid exempelvis utbildningspolitiska sammanhang (Engdahl, 2007). Barns 
perspektiv med två ord handlar om att ”fånga en kultur som är barnets” (Halldén, 2003, s.14) 
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eller som nämnts, att försöka förstå barns intentioner och se det barn ger uttryck för (Engdahl, 
2007; Johansson, 2003).  
   Att som i föreliggande studie uppmärksamma ett fenomen (hur barn gör för att komma med 
i pågående lekar) i den pedagogiska verksamheten, i barns kamratkultur, skulle med 
Johanssons (2003) resonemang tyda på en närhet till barns perspektiv. Om inte hade 
fenomenet alltjämt fortsatt att vara dolt för oss vuxna.  

3.5 Studiens problemområde i förhållande till teorin 
Som teoretisk ram för examensarbetet föll valet på Corsaros (2003, 2005) teori om 
kamratkulturer. Anledningen till det valet är dels att Corsaros tillträdesstrategier nyttjas i 
analysen av resultatet samt att begreppet kamratkultur stöder förståelsen för förskolebarns 
interaktioner med andra barn i förskolan. Begreppet kamratkultur synliggör barns 
gemensamma liv och återkommande mönster i interaktioner, vilket studeras i ett här och nu 
perspektiv. Corsaro påpekar också betydelsen av att inta ett barns perspektiv när barn i 
samverkan med andra barn studeras. Som han anför vid ett flertal tillfällen så kan barns 
göranden ibland uppfattas som själviska eller egoistiska från vårt vuxna perspektiv, medan 
förståelsen om exempelvis hur barn skyddar interaktionella utrymmen förändras om ett barns 
perspektiv tas.  

3.5.1 Barn som sociala aktörer och tolkande reproduktion 
Uppsatsens fokus och syn är att barn är medskapare till sitt liv, till sin utveckling och till sin 
kultur, det vill säga barnen deltar aktivt och interaktivt i sitt sociala liv (Löfdahl, 2007). Att se 
barnet som aktör handlar om en ömsesidighet där barn inte enbart socialiseras in i samhället. 
Och begreppen tolkande och reproduktion omfattar den skaparförmåga barn använder för att 
ingå i pågående samhällskultur samtidigt som de deltar i den förändring som fortgående sker i 
samhället (Berger & Luckmann, 1999; Corsaro, 2005).  
   Denna förändrade barnsyn (jämför med ett utvecklingspsykologiskt synsätt) har fört med sig 
att kamratgruppen fått en central roll i barns uppväxt (Wrethander Bliding, 2007). 
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4 Metod 
 
Corsaro (2003) anser, som tidigare nämnts i teoriavsnittet, det grundläggande att observera 
barns tillträdesstrategier i dess naturliga sociala sammanhang över tid. Med hänvisning till 
Corsaros resonemang har jag därför inspirerats av att använda mig av en enklare variant på 
etnografisk ansats som metod i examensarbetet. Att välja etnografin var också det enda 
egentliga och mest naturliga valet och vilket till viss del inneburit att kunskap om förskolans 
organisation och barn erhållits under en längre tid, långt innan denna studie påbörjades.  
   I detta kapitel redovisas val av metod för undersökningen, val av undersökningsgrupp och 
hur studien sedan genomfördes, bearbetades och analyserades. Invävt löpande i texten finns 
också de etiska ställningstaganden som tagits och sist i kapitlet diskuteras studiens 
trovärdighet. Allra först presenteras och förklaras begreppet etnografi. 

4.1 Etnografi 
Arvastson och Ehn (2009) menar att etnografi som metodansats fått en pånyttfödelse de 
senaste årtiondena, både på och utanför det akademiska området. Begreppet etnografi står för 
”beskrivningar av folk och kulturer” (s.19). Och omfattar såväl observationer som intervjuer, 
sådant som ofta anses vara traditionella och vanliga datainsamlingsmetoder enligt Löfdahl 
(2007), med tonvikt på deltagande observationer (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). 
Deltagande observationer är ett tillvägagångssätt som innebär att forskaren aktivt deltar i den 
verksamhet hon eller han studerar (Jönsson, 2009). 
   Ett annat ord för etnografisk forskning är fältforskning, denna forskningsansats innebär att 
(kultur) forskaren befinner sig under en längre tid i den miljö och nära de människor som är 
föremål för forskningen (Corsaro, 2003; Ivarsson, 2003). Löfdahl (2007) menar att man på det 
sättet skapar förståelse för såväl varaktighet som förändring över tid.  

4.2 Tillgång till fältet och förförståelse 
När forskaren önskar samla in empiri till sina etnografiska studier krävs att denne får chans att 
träda in i fältet. Då behövs ett godkännande från den tänkta förskolan, av såväl chef som 
berörd personal, som av urvalsgruppens föräldrar (se bilaga). När detta är utfört och alla 
inblandade lämnat sitt godkännande kan forskaren sedan möta barnen. För denna studie har 
det varit viktigt att delta i många olika aktiviteter, inte enbart i de situationer som handlar om 
barns lek. Som exempel har jag deltagit i såväl samlingsstunder som måltider, detta har betytt 
mycket för förståelsen av barnens kultur på förskolan och det har också gett en slags inifrån 
kunskap om barnens liv på den aktuella förskolan (Stukát, 2005). Genom detta förfarande har 
också trygga relationer byggts upp med undersökningsgruppen. 
   Att delta i barnens vardag fordrar inte enbart ett godkännande från barnens föräldrar, även 
barnen bör informeras om och ge sin tillåtelse till att studeras. I detta examensarbete handlade 
det om att informera barnen om det stora intresse som finns för deras lek och att jag väldigt, 
väldigt gärna önskar titta på när de lekte tillsammans. Barnen har heller inte visat några 
tecken på att mitt deltagande varit påfrestande eller besvärligt för dem, snarare har de nyttjat 
mig som resurs vid ett flertal tillfällen. Som exempel har kojor arrangerats, barn har tröstats 
och vid något enstaka tillfälle har också barn blivit hjälpta med att få tillträde till pågående 
lek. Detta förhållningssätt har varit ett medvetet val eftersom det gett fortsatt rika möjligheter 
att förstå barnen och dess förskolekultur.  
   Att bli en del av barnens värld är att ”not act lika a typical adult” (s.8) menar Corsaro 
(2003). Även Bliding (2004) beskriver hur hon tydligt markerade sin roll som ”icke lärare” 
genom att till exempel använda samma ingång till skolan som barnen och hänga sin jacka på 
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en krok i deras kapprum. Hon använde således heller inte skolans personalutrymmen och hon 
tog heller inget egentligt vuxenansvar genom att påtala regler eller gränssättningar. Vid 
eventuella handgemäng mellan barnen tog hon dock sitt ansvar som vuxen och bröt in i 
striderna. Jag har inte intagit denna roll i forskningen dels därför att barnen redan har en 
relation till mig som lärare på förskolan, av den orsaken att tidigare verksamhetsförlagd 
utbildning redan givit mig den funktionen. Jag har också låtit barnens närmaste lärare, i de 
allra flesta fall, lösa de konflikter som uppstod mellan barnen. Ett viktigt ställningstagande var 
att inte låta något barn fara illa, fysiskt eller psykiskt, då skulle jag utan tvekan ha ingripit, det 
hade heller inte varit etiskt försvarbart att låta bli. 
   Att vara nyfiken och öppen för nya insikter är viktiga faktorer när forskaren studerar ett 
sammanhang som han eller hon väl känner till menar Ottoson (2009). Just dessa två 
grundläggande delar har stimulerat mig till att utföra denna studie. Björklund (2008) beskriver 
att det å ena sidan kan vara problematiskt med den förförståelse som observatören redan har 
om barnen och dess miljö. Av den orsaken att denna förförståelse skulle kunna beröva 
omdömet på observatören, det vill säga att denne tror sig veta hur saker och ting är, utan att en 
fördjupad granskning av fenomenet utförs. Den förförståelse som finns om fenomenet har inte 
utgjort ett hinder för undersökningen med anledning av att tidigare djupare observationer om 
ämnet uteblivit. Däremot har förförståelsen och kunskapen om barnen och dess miljö varit en 
tillgång, i synnerhet när studien är av kulturell och etnografisk karaktär.   

4.3 Observation 
Då studien inspirerats av etnografin har observationer valts som datainsamlingsmetod. Vilket 
Stukát (2005) menar är en bra metod när man vill undersöka vad människor faktiskt gör, det 
vill säga observatören studerar iakttagbara beteenden. En invändning mot metoden är dock att 
den kan uppfattas begränsande då det främst är yttre beteenden som studeras. Men då det 
företrädesvis är det som undersöks bedöms metoden tillfredsställande för syftet med studien. 
Stukát (2005) menar också att deltagande observationer är en bra metod för att få ökade 
kunskaper om socialt samspel, en slags ”inifrånkunskap” (s.51) synliggörs i konkreta 
situationer såsom exempelvis barns gemensamma lek. 
   Att utgå från något specifikt i observationerna är grundläggande menar såväl Stukát (2005) 
som Løkken och Søbstad (1995). Arvastson och Ehn (2009) menar att ”målmedvetet leta efter 
bestämda företeelser” (s. 31) är ett ändamål inom etnografisk observation. I denna studie 
betyder det att uppmärksamheten riktas mot en speciell företeelse, de strategier yngre 
förskolebarn använder sig av för att få tillträde till påbörjade lekar. 
   Johansson och Svedner (2006) skriver om metoden critical incidents och som på svenska 
kan översättas till kritiska händelser och är en teknik som kan användas vid observationer. En 
sådan teknik går ut på att studiens frågeställningar preciserar de skeenden som avses 
observeras. Den metoden innebär rent praktiskt att befinna sig nära barnen när det funnits 
tillfällen till fri lek. Och med fokus inställt på de barn som inte är engagerade och delaktiga i 
någon lek. Observationerna antecknades med hjälp av löpande protokoll och efter varje 
observationstillfälle har kompletterande anteckningar utförts. När ett händelseförlopp inte 
frekvent upprepas är löpande protokoll en lämplig metod menar Johansson och Svedner 
(2006).  
   Sotirin (enligt Lundgren 2009) nämner fyra olika riktlinjer som forskare ute på fältet kan 
använda sig av när denne organiserar sina kvalitativa observationer. Bilden nedan har skapats 
utifrån de riktlinjer Lundgren (2009, s.88) presenterat. Dessa fyra punkter är: 
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Tabell 4.1 Möjliga riktlinjer vid kvalitativa observationer 
Territory Handlar om hur barn försvarar sitt interaktions/lek utrymme 
Stuff Handlar om hur barn relaterar till de saker och föremål som finns i miljön 
People Handlar om beteenden som förekommer mellan barnen  
Talk Riktar uppmärksamheten mot kommunikationen mellan barnen 
 
Dessa fyra punkter är intressanta och giltiga även för denna studie, med utgångspunkt i 
studiens syfte och teori. Flera forskare, bland annat Corsaro (2005) och Cromdal (2001) pratar 
om hur barn skyddar sitt interaktionsutrymme från andra barn, här kallas punkten territory. 
Begreppet stuff relaterar till om barnen använder exempelvis leksaker eller andra ting som 
medel för tillträde. People och talk är begrepp som fokuserats i allra högsta grad, då 
interaktionen och kommunikationen mellan barnen i dess tillträdesförsök fångats. Dessa 
punkter har tillsammans med tillträdesstrategierna fungerat som en slags struktur när 
observationerna noterades i studien. Viktigt att påpeka är att allt material som samlats in i 
studien används endast här och nu och i syfte att öka kunskapen om hur yngre förskolebarn 
gör för att komma med i lek tillsammans med sina kamrater och inte i några andra 
sammanhang (se HSFR:s etiska regler, 2002).   

4.4 Undersökningsgrupp och urval 
I studien har elva barn, från en förskola, i två och tre års ålder deltagit. Förskolan valdes ur ett 
bekvämlighetsurval, med anledning av att en stor del av den verksamhetsförlagda 
utbildningen tillbringats på förskolan. 
   Om förskolan valdes av bekvämlighet så har däremot åldergruppen valts med omsorg, som 
bakgrundsavsnittet åskådliggjort förekommer det (mig veterligt) inte någon svensk studie om 
hur yngre barn använder tillträdesstrategier. De svenska studier som påträffats har genomfört 
liknande teman på äldre förskolebarn och skolbarn. Corsaro (1978) hade dock tvååringar 
representerade i sin pionjär studie.  
   Det huvudsakliga kriteriet har varit att barnen skulle ha kommit så pass långt i sin 
lekutveckling att de hellre leker tillsammans med andra barn än ensamt. För att få någon slags 
uppfattning om när barn börjar leka tillsammans med andra barn tar jag hjälp av följande 
forskare: Knutsdotter Olofsson (1987) menar att någonstans mellan 18-24 månader ökar det 
sociala samspelet drastiskt. Mauritzson och Säljö (2003) hävdar att barn aktivt deltar i lekar 
tillsammans med kamrater, syskon eller föräldrar från cirka två års ålder. Att prata om 
lekutveckling kan tänkas placera mig i en utvecklingsdiskurs där stadietänkandet dominerar, 
men då studien har som utgångspunkt att barn är sociala aktörer skulle andra begrepp såsom 
barns agerande i tillträdessituationer alternativt barns kamratrelationer vara mera relevant att 
använda (Harvard, 2004). 
   Fingerade namn kommer att synas i resultatet dels på grund av etiska aspekter såsom 
anonymitetskravet (se HSFR: s etiska regler, 2002) och dels att jag anser det vara såväl lättare 
att skriva som att läsa texter där riktiga namn använts. Lundstedt (2009) däremot benämner 
informanter med en bokstav, hon gör gällande att utskrivna namn kan bidra till att ”förstärka 
stereotyper och förutfattade meningar” (s.144). För att inte hamna i något resonemang om 
förutfattade meningar valdes därför namn från en publicering Svenska Dagbladet hade om 
2009 års populäraste namn bland nyfödda barn i Sverige (Brandell, 2010). De valda namnen 
ger för övrigt texten ett modernt inslag passande för ett alster skrivet på 2010-talet.   
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4.5 Genomförande 
Till en början presenterades det tänkta arbetet för pedagogerna (en barnskötare och en 
förskollärare) på den avdelning som hade den åldersgrupp av barn som var av intresse för 
studien. När de båda givit sitt godkännande gick frågan vidare till barnens föräldrar. 
Föreliggande studie presenterades på ett gemensamt föräldramöte. På det mötet fick 
föräldrarna utförligt berättats om tidigare forskning i ämnet, det syfte som formulerats, vad 
studien kan lära samt de forskningsetiska krav som ställs på alster som med tiden ska resultera 
i ett examensarbete. Efter presentationen delades en förfrågan (se bilaga) om deltagande ut till 
de föräldrar som hade barn i den åldersgrupp som efterfrågades. Flera av föräldrarna lämnade 
sitt godkännande omedelbart. Några ville dock ta hem underlaget och diskutera det i lugn och 
ro tillsammans med sin make eller maka. Några dagar senare hade ett godkännande lämnats in 
av samtliga föräldrar som deltog på föräldramötet. Ett par familjer återstod dock, dessa 
föräldrar fick en muntlig förfrågan ett par dagar senare samtidigt som frågeformuläret 
lämnades ut, även de familjerna gav sitt godkännande till studien. Härmed är ytterligare två av 
de etiska huvudkraven inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) uppfyllda. 
Vilka handlar om att informera om studiens syfte, barnens uppgift i forskningen samt att 
deltagandet är frivilligt. Att inhämta samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare är särskilt 
viktigt om studien är av etiskt känslig natur eller om barnen är under femton år. 
   När alla underlag om godkännande från barnens föräldrar var insamlade påbörjades 
observationerna. Då forskningens fokus riktas mot barns gemensamma (fria) lekar valdes 
stunder på dagen när tillfälle gavs för sådan lek. På den här förskolan hade barnen möjlighet 
att leka fritt en stund på morgonen, från den stund barnen kommer till förskolan och fram till 
dess att alla barn anlänt, samt på eftermiddagen före och efter mellanmålet. Observationerna 
utfördes mestadels inomhus, vid några tillfällen utfördes dock observationer utomhus också.  

4.6 Analysredskap 
Materialet har tolkats utifrån ett etnografiskt tolkningsförfarande, tolkningar inom etnografin 
brukar benämnas tolkning av första, andra och tredje graden. Första gradens tolkning handlar 
om att via observationer och fältanteckningar konstatera det man sett och hört, det vill säga en 
vardagsförståelse skapas över det fenomen som studeras (Elvstrand et al.2009). Kopplat till 
föreliggande studie handlar det om att beskriva vad barnen gör och säger i situationer där de 
antingen får tillträde eller inte tillträde till lek. Denna första fas ligger som grund för det 
fortsatta tolkningsarbetet. Andra gradens tolkning handlar om att integrera det vardagsnära 
med teoretiska (vetenskapliga) begrepp, vilket innebär rent konkret att tolka 
vardagsverkligheten med hjälp av teorin. Utifrån detta material skapas sedan ett 
arbetsdokument där den tolkade texten indelas i olika teman menar Elvstrand et al. (2009). 
För denna studie innebar det att med hjälp av teorins begrepp i växelverkan med det 
vardagsnära observationerna tolka materialet. Man kan säga att teorins begrepp hjälper att se 
barnens handlingar med nya ögon, i ett nytt perspektiv, där förhoppningsvis också nya 
mönster kan visa sig. I den tredje fasen fördjupas tolkningarna ytterligare. Björklund (2008) 
menar att samtidigt som tolkningarna blir djupare så kontrolleras också de sedan tidigare 
utförda tolkningarna och dessa tre olika faser integreras under hela forskningsproceduren och 
ses också som uppsatsens mest kreativa process. Ibland fullföljs inte den tredje fasen i 
analysarbetet av den orsaken att det redan utförda tolkningsarbetet under den första och andra 
fasen många gånger ger ett tillräckligt och fullgott material till en eller flera teorier framhåller 
Elvstrand et al. (2009). I denna studie har alla tre faser i tolkningsarbetet använts. 
   Då syftet med studien var att undersöka yngre barns strategier för tillträde till lek i 
förskolan, har fokus i analysförfarandet varit att titta närmare på de tillträdesstrategier som 
Corsaro (1978) presenterat. Corsaro har i analysarbetet delat in barnens olika tillvägagångssätt 
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för tillträden i kategorier eller fack vilket är, enligt Fejes och Thornberg (2009), ett vanligt 
förfaringssätt när man önskar ökad kunskap om något specifikt. Analysförfarandet i 
föreliggande studie ska inte enbart ses som en reproduktion av Corsaros sedan tidigare funna 
kategorier, snarare är tanken att teorin ska utmanas och förhoppningsvis påträffas andra 
betydelsefulla mönster i datamaterialet. Detta sätt att tänka bekräftas dessutom av Fejes och 
Thornberg (2009) som skriver att ”eftersom varje kvalitativ studie är unik så kommer även det 
analytiska arbetssättet att vara unikt” (s.32). I denna studie betyder det att tolkningsarbetet 
utgått från mitt sätt att förstå situationerna och tillträdesstrategierna.  
   I nedanstående redogörelse av Corsaros tillträdesstrategier presenteras samtliga funna 
kategorier. Dessa redovisas i avtagande skala i hur barnen använder de olika 
tillvägagångssätten, med andra ord användes strategi ett oftare av barnen i jämförelse med 
strategi femton. Därefter presenteras även Tellgrens (2004) funna tillträdesstrategier, de 
presenteras utan inbördes ordning och är numrerade som strategi nummer sexton och sjutton i 
texten.  
   Till att börja med presenteras det engelska uttrycket, ordagrant från Corsaros (1978) 
originalhandlingar. Därefter översätts de olika strategierna till en svensk formulering, en del 
av översättningen är hämtad från Tellgren (2004, s.79-80). Genomgående i texten skriver 
Corsaro episode (episoder) vilket översatts till lek (-episod). Vidare används orden ”träda in”, 
hämtat från Tellgren, istället för att gå alternativt promenera när barn försöker komma med i 
pågående lekar.  
 
Tabell 4.2 Redogörelse av tillträdesstrategier 
Corsaros (1978, s.25-26) tillträdesstrategier    
 

1. Nonverbal Entry – Icke verbal entré, barnet träder in i eller befinner sig i närheten av 
ett område där barn leker utan att säga något. 

2. Producing variant of ongoing behavior – producera en variant av pågående lek, barnet 
träder in i ett område där lek pågår samtidigt som det skapar något som liknar de 
lekande barnens handlingar eller beteenden. 

3. Disruptive entry – störande alternativt avbrytande entré, barnet träder in i pågående 
lekområden samtidigt som de (verbalt eller icke verbalt) fysiskt avbryter eller stör en 
pågående lek. 

4. Encirclement – Inringande alternativt omringande av lekområde, barnet som vill delta 
i en lek väljer här att fysiskt cirkla omkring ett område där lek pågår utan verbal 
kontakt från barnet. 

5. Making claim on area or object – göra anspråk på en lekyta eller leksak, barnet träder 
in i ett område där lek pågår samtidigt som de verbalt ställer krav på lekområdet eller 
en leksak (objekt). 

6. Request for access – fråga om tillträde, barnet träder in i ett område där lek pågår 
samtidigt som det verbalt frågar om lov att få delta i lek. 

7. Questioning participants – fråga en deltagare, att träda in i ett lekområde där lek äger 
rum samtidigt som barnet frågar en deltagare i leken om pågående aktivitet/lek. 

8. Reference to adult authority – referera till vuxnas auktoritet, träda in i ett område där 
lek pågår samtidigt som de framställer verbal referens till vuxnas auktoritet eller regler 
gällande tillträden till lekområde. 

9. Offering of object – bjuda på (ge bort) objekt (leksak), att träda in i ett pågående 
lekområde och (verbalt eller icke verbalt) ge bort en leksak (objekt) till någon eller 
några av deltagarna i leken.    

10. Greeting – hälsning, barnet träder in i ett område där lek pågår och verbalt hälsar på en 
eller flera av deltagarna i leken. 
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11. Reference to affiliation – referera sig som medlem, barnet träder in i ett område där 
lek pågår och refererar verbalt till vänskap med en eller flera av deltagarna i leken. 

12. Aid from non-participant – hjälp från en icke deltagare, barnet frågar om hjälp för 
tillträde till lek från någon som inte deltar i pågående lek. 

13. Accepting invitation – acceptera inbjudan, barnet träder in i ett område där lek pågår 
och accepterar en inbjudan om att få delta i leken av en eller flera av lekens deltagare.  

14. Suggest other activity – föreslå andra aktiviteter (lekar), barnet träder in i ett område 
där lek pågår och frågar en eller flera av deltagarna om deltagande till annan lek 
(aktivitet). 

15. Reference to individual characteristics – referera till individuella kännetecken, barnet 
träder in i ett område där lek pågår och framställer verbal referens till utmärkande 
egenskaper på en eller flera av lekens deltagare. 

 
Tellgrens (2004) tillträdesstrategier    
 

16. En iakttagande strategi – barnet skapar en överblick av leksituationen innan de väljer 
att nyttja annan strategi.  

17. Det förmildrande anspråkets strategi – barnet gör inte anspråk på att få vara med i 
leken utan nöjer sig med att få vistas inom lekområdet. 

 
Utifrån de redovisade tillträdesstrategierna fick barnen respons från sina kamrater som 
antingen var jakande eller nekande, vilket Corsaro redovisade på följande vis: 
 

• Positive response – positiv respons, verbal och/eller icke verbal bekräftelse för 
tillträdesbeteende och acceptans till lek (aktivitet) med eller utan deltagande. 

• Negative response – negativ respons, verbal och/eller icke verbal tillrättavisning 
(avslag om deltagande till lek) med eller utan motiv. 

 
I föreliggande studie är även mottagarbarnets responser viktiga, eftersom deras svar fungerar 
som en del av barnens samspel med varandra.  

4.6.1 Materialbearbetning 
Observationerna utfördes och antecknades med hjälp av löpande protokoll och med 
fyllnadsanteckningar efter varje utförd observationsstund. Konkret har undersökningen 
handlat om hur barn vinner tillträde till pågående lekar. Om responsen blivit negativ, det vill 
säga om barnet blivit nekad tillträde har eventuella nya strategier fortsatt observerats. Denna 
första del i materialbearbetningen handlar om första gradens tolkning, alltså beskriva det 
barnen säger och gör kopplat till studiens frågeställningar. Med andra ord påbörjas 
tolkningsarbetet redan när de handskrivna observationerna transkriberades till datatext. 
   Därefter markerades, med hjälp av datorn, alla strategier för tillträden med fet stil för att 
underlätta fortsatt materialbearbetning. Efter detta färgkodades strategierna med hjälp av 
överstrykningspennor, en färg per använd strategi. Samma färgkodning utfördes även på 
Corsaros (1978) och Tellgrens (2004) tillträdesstrategier. På det sättet syntes såväl strategier 
som mönster klart och tydligt i materialet. Därefter klistrades alla observationer upp på en stor 
pappersskiva där observationerna sorterades i två grupper, inomhusobservationer och 
utomhusobservationer. Det gjorde det enkelt att få en överblick över materialet samtidigt som 
jag med lätthet kunde återkomma till arbetsmaterialet gång på gång, vilket är en nödvändighet 
i etnografiska studier.  
   Efter detta tolkades (andra gradens tolkning) observationerna och diskuterades med hjälp av 
Corsaros och Tellgrens teorier om tillträdesstrategier som grund. Ett stort antal 
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tillträdesinteraktioner (etnografin syftar inte på knapphändiga material) observerades med 
anledning av att erhålla ett så rikt material som möjligt inför analysen av densamma. Barnen 
har observerats vid totalt femton olika tillfällen under en månad och med cirka sjuttio brukade 
tillträdesstrategier i det insamlade materialet. Och då frågeställningarna i studien var av den 
karaktären att upptäcka mönster behövdes också ett välförsett underlag. Tolkningarna 
fördjupades (tredje gradens tolkning) dels när materialet diskuterades med de studerade 
barnens lärare och dels vid de otaliga genomläsningar av materialet som utfördes. 

4.7 Studiens trovärdighet 
Begrepp som äkthet och trovärdighet har fått ersätta kvantifierade naturvetenskapliga begrepp 
som reliabilitet och validitet i denna uppsats (Stukát, 2005).  
   För att förstå om jag utfört det jag avsett i studien måste syftet och varje fråga belysas var 
och en för sig. Vägledande i resultat och analys samt diskussionsavsnittet har varit att 
återkoppla till studiens kärna, alltså studiens syfte och frågeställningar.  
   I studien användes observation som datainsamlingsmetod vilket passar bra när beteenden 
ska studeras, observationsmetoden gav också resultat som i hög grad besvarade studiens syfte. 
Och då jag sedan en lång tid tillbaka är en bekant person för barnen, vill jag också mena att 
min medverkan i barngruppen inte påverkat barnens handlingar och därmed heller inte 
studiens ändamål. Och genom att tydligt redovisa hur studien genomförts och hur 
datamaterialet bearbetats kan också läsaren själv kontrollera de slutsatser och de resultat som 
presenterats i studien (Fransson, 2001). 
   Att forska som nu, under begränsad tid, kräver ödmjukhet när resultaten ska generaliseras. 
Urvalet har varit tämligen begränsat, elva barn ingick i studien, och att då påstå att resultatet 
gäller för alla barn ger måhända inte ett särskilt trovärdigt intryck. Likväl påstås att i vissa 
delar av studien finns en riktighet som inte är enbart sanningsenligt för de deltagande barnen. 
Det visar inte minst analysen av resultatet kopplat till Corsaros teorier och den teoretiska 
bakgrunden som presenterats i undersökningen. Om studien skulle utföras på andra förskolor 
med barn i samma åldrar skulle ett liknande resultat om tillträdesstrategier kunna konstateras, 
dock med viss variation eftersom barn konstrueras olika i olika sammanhang (Löfdahl, 2007), 
det vill säga kulturella skillnader förekommer på olika förskolor.  
   Fransson (2001) diskuterar problemet gällande forskning där ett alltför knapphändigt 
material många gånger utgör grunden för allomfattande slutsatser. Enskilda forskare lyfter 
ibland sitt resultat till allmän generell natur, då det snarare rör sig om generaliseringar bunden 
till särskilda kontexter. Eftersom barn leker överallt i hemmet, skola, förskola, på lekplatser 
och så vidare uppfattas därför föreliggande studie inte vara kontextbunden. Utan i alla 
förekommande situationer där barn leker tillsammans med andra barn, krävs att de använder 
strategier för att vinna tillträde till den lek som redan påbörjats. Om inte vuxna finns där som 
ombud för dem.  
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5 Resultat och analys 
 
I resultatredovisningen presenteras olika exempel. Dessa karakteristiska fall är valda därför att 
de svarar mot studiens frågeställningar. Först presenteras resultatet av förekommande 
strategier när barnen försöker vinna tillträde till lek. Därefter redovisas resultatet på frågan om 
barn använder flera och olika strategier. Och slutligen redovisas svaret på frågan om det går 
att uppfatta att barnen själva förstår att de använder sig av strategier för att komma med i 
pågående lekar. Allra först presenteras dock en beskrivning av den miljö barnen möter på 
förskolan. Anledningen till att inomhusmiljön skildras är dels att flera exempel i resultatet 
(och främst exempel nummer ett) utgår från det rummet och dels att rummets inredning och 
möblering uppfattas stödja konkurrensen mellan barnens lekar.   
   I analysen används Corsaros (1978) och Tellgrens (2004) teorier om tillträdesstrategier, de 
finns redovisade i sin helhet under rubrik analysredskap. Huvudsyftet i studien har inte varit 
att titta på hur barn initierar lek, ej heller på lekarnas innehåll, även om det till viss del syns i 
de redovisade exemplen nedan. 
 
Beskrivning av miljön på förskolan 
Den förskola som studien utfördes på är belägen i ett villaområde i en förort till en svensk 
storstad. På förskolan finns det två avdelningar, en för de yngre och en för de äldre barnen. De 
äldre barnen är i sin tur delade i två grupper och det är de yngsta barnen på den äldre 
avdelningen som är i fokus i studien, det vill säga förskolans två och treåringar. Förskolan har 
ett begränsat utrymme och barnen i fråga har sin hemvist i ett större rum på nedervåningen i 
en villa. Till avdelningen finns också en hall och ett toalettutrymme. I rummet som ska fylla 
många olika funktioner finns en dockhörna med spis, docksäng, vagn, dockor och allehanda 
kökssaker. På en bokhylla finns många olika småleksaker och skiftande material till exempel 
pussel, spel och ritmateriel. På en annan hylla finns en stor bil, dockhus, bondgård, duplo, 
lego och ett garage. I rummet finns också tre större runda bord, i barnhöjd med plats för fyra, 
fem personer samt ett litet bord med plats för två personer i nära anslutning till dockhörnan. 
Här finns också en soffa och strax intill en bokhylla med böcker. I ett hörn av rummet 
påträffas ett staffli samt en bit därifrån en liten fåtölj, där barnen kan koppla av med sagor 
från en cd spelare. Allt lekmaterial finns på öppna låga bokhyllor lättillgängligt för barnen att 
nå. Alla observationer som gjordes inomhus utfördes i detta rum. 

5.1 Förekommande strategier i barnens samspel med varandra 
I det första exemplet redovisas de strategier som är vanligast förekommande i den 
observerade lekgruppen. Den första observationen redovisas som en sammanhängande 
berättelse, med inslag av den kommunikation som exemplifierar barnens strategier. 
Anledningen till valet av att redovisa stora delar av den antecknande observationen beror dels 
på att den visar att yngre förskolebarn använder tillträdesstrategier. Och att exemplet 
synliggör de mest frekvent använda tillträdesstrategierna bland barnen. Dessutom visar 
exemplet komplexiteten och skörheten i barnens samspel och lekar (Corsaro, 2003). Och att 
yngre barns lekar präglas av kortare samvarostunder (Michélsen, 2004) samt att vandringar 
mellan aktivteter och lekar är vanliga inslag för barnen (Engdahl, 2007).  
   För att tydliggöra skeenden och för att underlätta läsningen väljer jag att bryta in i den 
mycket långa texten med kommentarer kopplat till teorin om tillträdesstrategier, dessa 
kommentarer särskiljs med en linje rakt över pappersarket. 
   Det är eftermiddag och barnen har just avslutat mellanmålet tillsammans med de äldre 
barnen (förskolans fyra och femåringar). Vilket ger en något rörig situation innan barnen 
organiserat sig i olika lekar och rum. Barnen lämnar matborden vid olika tidpunkter och 
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därför måste de också nyttja strategier för att komma med i lekarna. Jag slår mig ned centralt i 
rummet, vilket också är det rum som är bas för den grupp av barn som intresset i studien 
riktas mot, det ger en god överblick av alla förekommande aktiviteter och interaktioner i 
rummet (se beskrivning av rummet i inledningen till resultatet). Under observationen pågår 
två lekar parallellt med varandra, en mamma, pappa, barn lek och en lek med en stor buss som 
kan vecklas ut till ett miniatyrsamhälle med ett tiotal tillhörande småbilar, den leken kallas i 
exemplet billek. 
   
Exempel 1: Du har inte frågat om du får va me. 
Ella är den som tar initiativ till den mamma, pappa, barn lek som hon initierar genom att verbalt ropa 
rakt ut i rummet: jag ska leka mamma, pappa, barn. Den sysselsättning som pågår med bland annat 
avdukning av mellanmål avstannar och barnen riktar intresset mot Ella. Speciellt Elsa, Maja och 
Wilma iakttar detta och träder strax in i leken.  
Elsa: jag är storasyster. 
Maja: (krypande, samtidigt som hon låter som en bebis) jag är bebis. 
Wilma: (också krypande medan hon låter som en katt) jag är katt.  
Ella har inga invändningar mot att flickorna kommer med i leken, tvärtom, hon tar emot dem och en 
diskussion om rollerna i leken påbörjas. 
 
Samtidigt i en annan del av rummet finns Alva och Ebba. Den lärare som är nära barnen hjälper Alva 
att ta fram den ”stora” bilen.  
Ebba: frågar Alva, får jag va med dig? 
Alva: du kan inte vara med, då blir vi för många. 
Ebba får dock stöd och hjälp av läraren att komma med i ”billeken” tillsammans med Alva.  
Maja blir även hon intresserad av bilen och lämnar mamma, pappa, barn leken. 
Maja: säger till Alva och Ebba, jag vill leka med er. 
Båda flickorna ger ett jakande svar. 
 
Mamma-pappa-barn lek 
I den första sekvensen använder barnen den strategi som är näst vanligast av alla 
förekommande strategier i Corsaros (1978) material och vilken han lät benämna att producera 
en variant av pågående lek. I föreliggande undersökning finns det dock två andra strategier 
som är vanligare än denna och vilka jag strax återkommer till.  
   Ebba visar tydligt att hon vill ha lekkamrater att leka med då hon basunerar ut den tänkta 
leken. Tre flickor som ännu inte blivit delaktiga i någon lek nyttjar strategien som handlar om 
att träda in i lekområdet, det vill säga dockvrån, och skapa en variant av det lekande barnets 
handling. Vilket de lyckades med, en storasyster, en bebis och en katt är roller som alla ingår i 
familjeleken. 
 
Billek 
I billeken använder Ebba den strategi som är allra vanligast förekommande i studien, 
nämligen att fråga om lov för deltagande. Corsaro (2005) menar att den strategin oftast inte 
användes som den först valda strategin, eftersom en sådan direkt fråga många gånger möttes 
av ett negativt besked. Och för att inte utsätta sig för ett nekande svar menar Corsaro att 
barnen i första hand använder sig av andra strategier och då oftast icke verbala sådana. I 
situationen ovan fick Ebba ett nekande svar av Alva som hänvisade till att deltagarantalet i 
leken redan var för många. Vad Alva då inte visste var att den kamrat (en femårig flicka) som 
hon tänkt leka med just blivit hämtad av sin mamma för dagen. Tellgren (2004) menar att 
barnens förskoledag innehåller många avbrott som stör barnens lekar. Intressant i 
sammanhanget är att Alva påstår att deltagarantalet är för stort, när de många gånger kan leka 
både tre, fyra och fem barn samtidigt med bilen. Ett resonemang som Engdahl (2007) för om 
kamratkulturer handlar om att yngre barn ofta ser upp till äldre barn. En möjlig analys av 
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situationen blir då att Alva vill leka med bilen tillsammans med den femåriga flickan och ifred 
från de andra barnen. Och att det är av den anledningen som Alva svarar att det inte finns 
plats för fler barn i leken. Här skyddas relationerna mer än själva leken (Löfdahl, 2007). Men 
med hjälp av läraren fick Ebba ändå möjlighet att medverka i leken. Den strategin har inte 
Ebba själv bestämt, utan den kan refereras till att få hjälp från en icke deltagare till leken, där 
vuxna vanligen ses som förmedlare och som initiativtagare till att hjälpa barn att komma med 
i pågående lekar (Tellgren, 2004). 
   Däremot har Maja inga svårigheter med att komma med i billeken, då båda flickorna 
jakande släppte in henne. I denna situation var det heller inte längre viktigt att skydda leken 
från andra barn såsom Alva gjorde i ett tidigare skede.  
   Maja träder till en början in i mamma, pappa barn leken för att bara några minuter senare 
byta sysselsättning och ansluta till billeken. Vilket fordrar en ny förhandling om tillträde för 
henne, vilket ligger i linje med Michélsen (2004) som fann att barn i ett och två årsålder deltar 
i många kortvariga samspel.   
 
Efter en stund säger Maja till Alva och Ebba att hon inte längre är intresserad av att leka med dem och 
bilen längre och hon lämnar därför leken. Maja tar då återigen kontakt med Ella, Elsa och Wilma som 
fortfarande leker mamma, pappa, barn. På liknande sätt som tidigare kryper hon i leken samtidigt som 
hon låter som en bebis. Ella tittar på Maja och säger: hej. 
Alva har under en längre stund iakttaget flickornas mamma, pappa, barn lek och bestämmer sig även 
hon för att lämna billeken och börjar laga mat på ett bord bredvid mamma, pappa, barn leken. Alva 
sätter på sig ett förkläde samtidigt som hon rör i en degbunke med en slev. De andra flickorna iakttar 
och visar intresse för hennes göranden. Och strax är samtalet igång mellan Alva och de andra 
flickorna. Varpå Alva tar initiativ i leken när hon säger:  
Alva: jag kan laga maten. 
Ebba: (som också var den som startade leken säger) du har inte ens frågat om du får va med. 
Alva: får jag va med er? 
Ebba: ja. 
Ebba dukar bordet med koppar och fat, ett bord som har plats för två barn. Maja slår sig ned på en av 
stolarna och Ebba på den andra stolen. 
Alva: undrar, var ska jag sitta? 
Ebba: du får sitta vid det runda bordet, det finns inte plats för dig här.  
Alva löser det genom att hämta en annan stol till flickornas bord. 
/…/ 
Efter en del oenigheter lämnar Alva leken och sluter an till billeken igen.  
I den leken ingår Ebba och Wilma (som kommit till från mamma, pappa, barn leken en stund tidigare).  
Alva (frågar flickorna) kan jag leka med er?  
Alva får en bil av Ebba och leken fortsätter. 
Då väljer Wilma att lämna billeken för att återigen ansluta till mamma, pappa, barn leken med frågan:  
Wilma: får jag va med er?  
Ingen av flickorna svarar på hennes fråga.  
Wilma kryper mot flickornas lek samtidigt som hon säger: jag är en katt.  
Elsa: jag olar vem som ska få vara katt. Hon olar mellan Maja och Wilma. Och efter en stunds ole, 
dole, doff blir det Maja som får rollen som katt.  
Wilma: lämnar leken samtidigt som hon säger: då vill jag leka med bilen. Wilma går tillbaka till Alva 
och Ebba och frågar: får jag va me er?  
 
Mamma-pappa-barn lek 
Fortsättningsvis nyttjar Maja strategin som handlar om att skapa något som liknar flickornas 
beteenden, det vill säga samma beteende och strategi som hon nyttjar inledningsvis, en 
krypande bebis, vilket hon också förstärker genom att verbalt tala om att hon är en bebis. Ella 
visar också glädje över att Maja är tillbaka i leken genom att hälsa henne välkommen med ett 
hej. Här kan man tänka sig en omvänd hälsnings strategi, här är det Ella som hälsar Maja 
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välkommen in i leken och inte tvärtom. Ella och Majas familjer umgås också med varandra på 
fritiden och flickorna har en relation med varandra, vilket kan förklara varför Maja så lätt fick 
chans att komma med i leken igen. Med Tellgrens (2004) vokabulär har flickorna en stark 
kamratallians med varandra, vilket Ella tydligt visar när Maja kommer tillbaka till leken. 
   Alvas strategi och väg till samvaro ter sig betydligt mer krävande för henne i jämförelse 
med Majas. Alva iakttog leken till en början, en strategi som Tellgren (2004) fann vanlig i sin 
studie och vilken var näst vanligast i denna studie. Den strategin gav Alva kunskap om lekens 
innehåll, innan hon använde strategin som handlar om att producera en likadan lek bredvid de 
lekande flickornas lekområde. Alva gör heller inget verbalt anspråk om deltagande. Utan hon 
lockar barnen istället med sitt görande, vilket hon lyckades med. Alva nyttjar således två olika 
strategier för att komma med i leken och när hon väl tror att hon är välkommen och att hon 
deltar i den får hon veta av Ebba att hon inte frågat om lov för deltagandet. Trots att Ebba 
godkänner Alvas närvaro i leken så har hon ändå inte en självklar plats, de initiativ hon tar tas 
inte emot av de lekande barnen och vid det dukade bordet finns heller ingen plats för henne. 
Cromdal (2001) såg i sina studier att rollek i högre grad behövde skyddas från andra deltagare 
än andra ”öppna lekar”. Även om Alva tillsynes deltar i mamma, pappa, barn leken har hon 
det problematiskt och lämnar leken för att återigen ta kontakt med ”bilgänget”.  
 
Billek 
De lekande barnen svarar inte på Alvas fråga om deltagande, en ny använd strategi för henne, 
utan ger en bil som symbol för deras godkännande. I denna situation är Alva inte lika 
inkännande som tidigare som när hon sökte tillträde i mamma, pappa, barn leken utan här 
använder hon den allra vanligaste och den mest förekommande strategin i föreliggande studie. 
Möjligen tog hon också fasta på och hade i färskt minne Ebbas tidigare utspel om att man 
måste fråga om lov för att få delta i lekar? 
 
Mamma-pappa-barn lek 
Wilma som tidigare deltagit i mamma, pappa, barn leken ansluter återigen, med att fråga om 
lov men då flickorna tycks ignorera henne väljer hon att använda samma strategi som 
inledningsvis, att krypa in i leken samtidigt som hon säger: jag är katt. Refererat till Corsaro 
(2005) och hans resonemang om att barn skyddar leken ter sig flickornas nonchalans mot barn 
som ideligen byter aktiviteter som tämligen ”typisk”, leken blir avbruten, roller och teman 
måste gång på gång omförhandlas. Och i denna situation är det snarare interaktionsutrymmet 
än relationerna barnen skyddar (Tellgren, 2004). Från Wilmas perspektiv är situationen 
problematisk, trots att hon till en början deltog i mamma, pappa, barnleken får hon litet senare 
svårigheter när hon återigen vill ansluta till den leken. Bliding (2004) understryker att barns 
såväl etablerande av relationer som upprätthållande och som avslutande av relationer är ett 
arbete som pågår oavbrutet. Hon framhåller barnens relationsarbete som två sidor av samma 
mynt, samtidigt som barnen skapar relationer med något eller några barn så utesluts andra 
barn ur gemenskapen. 

5.1.1 Att skydda interaktionsutrymmet 
Som en konsekvens av barns önskan om att få delta i lekar skyddar andra barn leken mot nya 
deltagare. Detta beskriver Jonsdottir (2007) som två motsägelsefulla mönster i barnens 
samspel. Där barnen å ena sidan ägnar mycket tid åt att söka inträde i andras lek, och där 
barnen å andra sidan försöker hindra andra barn för att komma med i pågående samspel.  
   I följande stycke redovisas förutom barnens strategier för tillträde olika exempel på när barn 
skyddar sitt lekområde samt deras strävan mot att bevara den lek som pågår från andra barns 
deltagande.  
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Exempel 2: Grr, Grr, Grr 
Ebba, Elsa och Maja har byggt en koja under ett bord, i kojan bor de tre lejonen. På håll 
observerar Wilma leken.  
Wilma kryper närmare leken men hon följer inte de tre lejonen in i buren (kojan).  
Wilma: frågar flickorna, får jag va med er? 
Lejonen bara morrar till svar. 
Wilma frågar igen: får jag va med? 
Elsa svarar Wilma: Då får du sova utanför, för vi ryms inte fler i buren. 
 
Exempel 3: Du måste städa där 
Hugo och Wilma leker tillsammans med den stora bussen som kan vecklas ut, med alla tillhörande 
småbilar. 
Alva tittar mot mitt håll och säger: jag vill leka med dom där och pekar samtidigt mot Hugo och 
Wilmas håll. Innan jag hinner svara går Alva fram till barnen. 
Alva: jag vill leka med er. 
Wilma: det går bra. 
Ebba som sitter en bit därifrån och iakttar händelsen, träder också in i leken utan att verbalt fråga. 
Ingen av de lekande barnen motsäger heller detta. Vid samma tillfälle dyker Ella upp och frågar: 
Ella: får jag också va med?  
Wilma: det går inte, du måste städa där. 
 
I båda ovanstående exempel skyddas leken mot barn som gärna vill bli delaktig i lekarna. Att 
få tillgång till gruppens lekar är inte så enkelt, vilket exemplen visar prov på. Exemplen visar 
också att de lekande barnen vill såväl bevara pågående interaktioner som att skydda 
lekutrymmet och därför är de restriktiva mot att släppa in nya deltagare (Corsaro, 2005; 
Cromdal, 2001; Tellgren, 2004).  
   Båda exemplen ger också prov på de strategier som barnen i den observerade gruppen 
använder allra flitigast. I det första exemplet observerar Wilma leken för att sedan använda 
den frekvent mest använda strategin i lekgruppen, att fråga om deltagande. Wilma frågar 
barnen om lov två gånger efter varandra, den ena gången morrar barnen som svar, vilket 
Wilma inte lyckas tolka. Och vid det andra frågetillfället får hon som respons att det inte ryms 
fler barn i kojan. Wilma är medveten om att gränsen till lekområdet är kojan och hon gör 
heller inga försök att ta sig in i den. 
   I det andra exemplet har Hugo och Wilma till att börja med släppt in Alva och en liten stund 
senare även accepterat Ebbas tillträde till leken. När Ella sedan frågar om tillträde möter hon 
motstånd genom anmärkningen om att hon inte städat efter sig. Vilket barnen förväntas göra 
på denna förskola innan de väljer en ny aktivitet eller lek. Exemplet visar hur barnen delar 
med sig i sin lek samtidigt som de försöker skapa kontroll över leksituation (Corsaro, 2005). I 
detta exempel väljer Ella i likhet med Wilma att inte göra några flera försök. Det innebar att 
vare sig Wilma eller Ella lyckas med sina tillträdesförsök. 

5.1.2 Att inte använda tillträdesstrategier 
I det material som ligger till grund för studiens resultat har följande återkommande mönster i 
underlaget funnits. Exemplen som presenteras nedan är hämtade från fältanteckningarnas 
råmaterial och dessa situationer skulle kunna förstås som förberedande tillträden. Och vilka 
nyttjas av barnen i situationer där tid till fri lek närmar sig alternativt precis inletts. 
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Exempel 4: Att bygga lego 
Klockan är 13.00, vilan har precis avslutats och lugn musik spelas i rummet. Två barn sover 
och fyra barn är vakna. Hugo tar fram legot, Ebba sätter sig bredvid och börjar även hon att 
bygga. Elsa och Wilma kommer till (Anteckningar från den 9 mars 2010). 
 
Exempel 5: Att spela spel och bygga pussel 
Barnen har avslutat sin vilostund. Oscar och Ebba sover. Alva tar fram ”spikarna” (ett 
material där barnen spikar fast geometriska figurer på en korkplatta). Hugo tar fram ett pussel 
och William tar fram ett spel. Och alla tre barn slår sig ner vid det runda bordet. Elsa väljer att 
måla på staffliet (Anteckningar från den 10 mars 2010). 
 
Exempel 6: Att rita 
Vilan har just avslutats och barnen har nu tid för lek. Två barn sover i rummet och barnen 
organiserar sig en och en i olika aktiviteter. Wilma tar fram ett pussel som hon bygger, Maja 
väljer att putsa en spegel. William anländer till det runda bordet samtidigt som han tittar på 
när Wilma bygger pussel. Hugo hämtar ett annat pussel och slår sig ner tillsammans med 
flickorna. Elsa hämtar papper och kritor och slår sig ner vid bordet för att rita (Anteckningar 
från den 22 mars 2010). 
 
Exempel 7: Att läsa bok 
Barnen har varit ute på gården och kommer in på sin avdelning. Alva och Ebba hämtar papper 
och kritor och sätter sig för att rita vid det ena av det runda borden. Wilma hämtar en bok som 
hon tittar i. Hugo sätter sig i soffan och tittar i boken tillsammans med Wilma (Anteckningar 
från den 23 mars 2010). 
 
De fyra redovisade exemplen visar alla prov på hur barnen inledningsvis väljer aktiviteter som 
inte kräver vare sig ett godkännande eller ett förhandlande om deltagande. Alla observationer 
som utspelar sig inomhus visar på samma mönster. Med ett undantag och det är när de äldre 
barnen (4 och 5 åringarna) är på besök, se exempel 1.  
   Tellgren (2004) observerade liknande förhållningssätt, hon menar att tiden efter vilan är 
särskilt svår för barnen då de barn som inte har starka kamratband är tvungna att starta upp 
nya förhandlingar om de vill delta i någon lek. Med Tellgrens (2004) resonemang skulle dessa 
fyra olika exempel kunna ses som en ”startperiod” (s.69), för det som komma skall, det vill 
säga finna kamrater att leka med. Michélsen (2004) resonerar om olika faser i de yngre 
barnens samspel, inledningsfas (den fas där samspel uppstår), mellanfas och avslutningsfas 
(den fas där samspelet avslutas). I ovanstående exempel tolkas alla situationer som en 
inledande fas i barnens samspel. Det runda bordet, soffan och den runda mattan på golvet 
tycks fungera som ett ställe där barnen samlas, kanske för att visa upp sig och på det sättet 
förbereda varandra för lek. 
   Barnen gör heller inga verbala ansträngningar för att initiera någon lek i dessa skeenden, 
utan enskilda barn bryter sig loss från samvaron för att starta upp en lek. Där kamraterna med 
hjälp av tillträdesstrategier senare får förhandla om tillträde till den. 

5.2 Jag har en plan – om barns nyttjande av flera strategier 
I nästa exempel påvisas att yngre barn på samma sätt som äldre förskolebarn använder flera 
och olika strategier för att komma med i pågående lekar (jfr Tellgren, 2004). I detta exempel 
hänvisas än en gång till Engdahls (2007) resonemang om att yngre barn i förskolans 
kamratkultur ofta ser upp till äldre barn. 
   Presentationen visar hur Oscar nyttjar olika och flera strategier för att komma med i en lek 
med två femåriga pojkar. Jag vill också påstå att Oscar är medveten om att han använder olika 



 28 

strategier, vilket dryftas senare i diskussionen. Situationen redovisas i sin helhet och först 
därefter diskuteras resultatet med teorin om tillträdesstrategier. 
   Den här observationen utspelar sig en eftermiddag på förskolans gård. Det har under natten 
fallit snö och det är strålande sol med någon plusgrad i luften vilket gör snön formbar för 
allehanda snöaktiviteter. Ute på förskolegården leker redan de äldre barnen när Oscar gör 
entré i utemiljön. 
 
Exempel 8: Det är snö-vinter, tralla-la-la-la 
Oscar springer ut på gården, där jag redan befinner mig med penna och anteckningsblock. Oscar 
stannar upp samtidigt som han på avstånd iakttar pågående lekar. Han spanar över gården.  Han ler när 
han upptäcker de två femåriga pojkarna som rullar stora snöbollar tillsammans ett stycke därifrån.  
Oscar springer och gör hoppsasteg mot pojkarnas lek på samma gång som han sjunger glatt på en 
påhittad sång, det är snö-vinter, det är snö-vinter, tralla-la-la-la. Samtidigt cirklar han flera varv runt 
pojkarnas lekområde, pojkarna tittar leende mot honom. 
Oscar stannar upp och rullar en snöboll som han räcker fram till en av pojkarna samtidigt som han 
säger något (ohörbart för mig) till en av pojkarna. Pojken tar emot snöbollen och de båda fortsätter sitt 
byggande. Oscar fortsätter som förut att cirkla runt området samtidigt som han sjunger på sin sång.  
Han slår sig ner i pojkarnas närhet, invid staketet som gränsar mot grannens stora buske. Oscar bryter 
pinnar från busken som han lägger i en hink tillsammans med snö. 
Oscar: säger högt till pojkarna, jag lagar mat. 
Pojkarna noterar detta och den ene pojken svarar: jaha, du lagar mat.  
Samtidigt infinner sig nu Ebba på gården, hon springer fram till den ene av de femåriga pojkarna. 
Ebba frågar: får jag va med dig? 
Pojken svarar Ebba: vi leker inte, vi bygger. 
Ebba vänder sig då till Oscar och frågar: får jag va med dig? 
Oscar svarar Ebba: jag leker inte. 
Oscar springer återigen runt pojkarnas lekområde och sjunger än en gång på sin påhittade sång, det är 
snö-vinter tralla-la-la. När han passerar pojkarna knackar han dem på ryggen, hela tiden sjungande. 
Pojkarnas snögubbe börjar nu bli klar och Oscar erbjuder de pinnar som han samlat i sin hink som sitt 
bidrag till snögubben.  
Den ene av pojkarna frågar Oscar; vill du leka med oss? 
Oscar svarar glatt jaa! 
 
Möjligen har Oscar redan bestämt sig för att det är just dessa två pojkar som han önskar leka 
med innan han springer ut på gården. I tidigare observationer har Oscar vid ett flertal tillfällen 
blickat ut genom fönstret för att se vilka barn och lekar som pågår i utemiljön. Om han gjort 
det vid det här tillfället är osäkert, men det tycktes så eftersom han med mycket målmedvetna 
strategier arbetar mot målet om deltagande i just pojkarnas lek.  
   Hur som helst iakttar Oscar situationen på gården innan han springer mot den lek och 
kamrater som intresserar honom, denna iakttagande strategi fann Tellgren (2004) som tidigare 
nämnts och vilken visar sig mycket vanlig i detta material också.  
   Att cirkla runt lekområdet som Oscar gör i exemplet är en strategi (tillsammans med icke 
verbal entré, producera en variant av pågående lek, använda en störande entré och att verbalt 
göra anspråk på lekområdet) som står för nära 80 % av alla tillträdesstrategier i Corsaros 
(1978) undersökning. Och denna strategi återkommer Oscar också till vid tre olika tillfällen 
innan han till slut får chans till deltagande i pojkarnas lek.  
   När pojkarna ler mot Oscar ändrar han strategi (analyseras som en invit) och ger en snöboll 
till en av pojkarna, den strategin refereras till Corsaros nionde strategi. Vilken handlar om att 
vistas i omedelbar närhet av lekområdet samtidigt som barnet yttrar något (en verbal 
markering) och ger bort en snöboll (ett objekt) till en av pojkarna. 
  Då denna strategi inte heller lyckas återvänder Oscar till att cirkla runt lekområdet sjungande 
sin sång. Det tycks som att Oscar återgår till den cirklande strategin om och om igen för att få 
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tid att tänka på hur han ska göra härnäst. Oscar försöker vidare med ett tillvägagångssätt som 
går ut på att skapa något som liknar de lekande barnens handlingar. Men även det försöket går 
om intet. Ebba använder en strategi som Oscar helt valt bort i denna situation, att fråga om 
tillträde. Och det trots att den strategin påstås vara den mest etablerade och använda strategin 
av barnen i gruppen. När den ene av pojkarna sedan bjuder in Oscar i leken brukas den 
strategi som Corsaro (1978) benämner accepting invitation. Oscar accepterar pojkarnas 
inbjudan med ett glatt ja. Efter träget arbete är nu Oscar med i leken. 

5.3 Barns förståelse om att de använder olika strategier 
På samma sätt som jag vågar påstå att Oscar i exemplet ovan förstår att han använder olika 
strategier så visar nästa exempel att Ebba inte tycks vara medveten om att hon nyttjar 
strategier för att få tillträde i lekar.  
 
Exempel 9: Får jag va me dej? 
Vi ska nu följa Ebbas strategier för att få tillträde till pågående lekar, samma eftermiddag och med 
fortsättning i ovanstående exempel då Ebba försöker komma med i pojkarnas lek. Hon fick som sagt 
ett avvisande svar om deltagande med kommentaren att de inte leker och då finns det ju heller ingen 
lek att ansluta till, därför går Ebba sin väg.  
Ebba springer fram till en vippgunga (med plats för fyra barn) som finns på gården, där Alva ensam 
gungar, Ebba hoppar upp på gungan och gungar tillsammans med Alva. En stund senare lämnar båda 
flickorna gungan och Ebba småspringer mot Ella som leker ensam i ett litet gult hus på tomten. 
Ebba: till Ella, får jag va med dig? 
Ella: svarar Ebba, vill du vara med mig? 
Ebba: ja. 
Ella: det får du. 
Ebba träder in i leken. Jag bestämmer mig för att sitta kvar för att se hur Ebba fortsättningsvis hanterar 
situationen och hur leken gestaltas.  
/…/ 
Ebba bär koppar och fat och allehanda kökssaker ut från gula huset till ett bord i närheten. Ella håller 
på med en annan liknande sysselsättning i närheten, flickorna kommunicerar inte med varandra. Varpå 
Ebba plötsligt säger: 
Ebba: får jag va med dig? 
Ella: tittar fundersamt och svarar, vi leker ju. 
 
Ebba nyttjar strategier när hon söker kontakt med andra barn i deras pågående lekar. Den 
första strategin hon använder är från förra exemplet där Ebba frågar pojkarna om hon får delta 
i leken. Jag uppfattar inte att Ebba i den situationen nyttjar den iakttagande strategin, som ett 
övervägande, innan hon försöker få tillträde till pojkarnas lek. 
   Då hon inte lyckas med tillträdet hamnar Ebba, som av en slump på vippgungan med Alva. 
Här använder Ebba Corsaros (1978) första och mest brukade strategi, icke verbal entré, det 
vill säga Ebba träder in i en lek utan att säga något. Därefter använder Ebba återigen strategin 
att fråga om lov för att få delta och den här gången är det Ella som tillfrågas. Ella svarar ja på 
frågan, trots det frågar Ebba återigen en stund senare om hon får leka med Ella. Detta skulle 
dels kunna tyda på att hon vill få bekräftat att hon fortfarande är delaktig i leken av den 
orsaken att hon mött en del motstånd i sina tidigare tillträdesförsök (Corsaro, 2003). Och dels 
att frågestrategin är så vanlig i kamratgruppen att hon inte reflekterar över att hon frågar en 
gång till. Många gånger tycks saker och ting ske av en slump för Ebba, hon springer mot 
situationer där barn i hennes grupp befinner sig, lika snabbt som hon springer därifrån. Och 
när hon nekats tillträde i en leksituation springer hon vidare in i nästa interaktion, vilket båda 
ovanstående observationer med henne åskådliggör. Och vilket ligger i linje med Engdahls 
(2007) resonemang om yngre barns vandringar i miljön. 
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Till skillnad mot Oscar och de strategier han nyttjar bygger Ebbas strategier inte på varandra, 
utan de är lösryckta och har heller inga direkta samband med varandra. Hon prövar med andra 
ord inte en ny strategi när den först använda ger ett negativt resultat. Det kan tyda på att hon 
inte medvetet använder strategier för att få tillträde till pågående lekar. Ebba använder också 
strategin att fråga om tillträde i så gott som alla antecknade observationer. Vilket skulle kunna 
förstås som kulturellt acceptabelt i denna specifika miljö, det är helt enkelt så man gör i denna 
kamratgrupp (Corsaro, 2003, 2005). Och när den strategin inte fungerar väljer Ebba inte att 
prova någon annan strategi heller. Tellgren (2004) fann i sin studie att barn som använder 
frågestrategin endast lyckas med tillträdet om barnet kombinerar strategin med andra 
strategier. 
   I nästa exempel som redovisas vill jag mena att Ella medvetet använda strategier, hon tycks 
förstå när vissa strategier är användbara och när de inte är det. Ella använder strategier som att 
verbalt fråga om tillträde eller att träda in i leken utan att säga något genomgående i det 
insamlade materialet. Men i den situation som presenteras nedan har hon valt en annan taktik. 
 
Exempel 10: Dom andra hade redan börjat leka då ja kom ut 
Tre äldre flickor från den stora avdelningen leker tillsammans på gården när Ella kommer ut. Ella tittar 
mot flickornas lek som pågår ”inne” i den stora klätterställningen som finns på tomten och börjar leka 
en lek bredvid dem. Ella byter sysselsättning flera gånger men utför dem alltid i närheten av flickornas 
lek. Detta pågår under tjugo minuter då Ella kommer fram till mig och säger:  
Ella: jag leker sjöjungfru. 
Gabriella: jaha, leker du själv? 
Ella: ja, dom andra hade redan börjat leka då jag kom ut. 
Samtidigt kommer Ebba ut på gården och hon springer fram till Ella, Ella lyser upp när hon ser Ebba. 
Ella frågar Ebba: vill du leka med mig? 
Ebba svarar: ja. 
Vad Ebba inte vet är att Ella inte leker tillsammans med de stora flickorna, vilket hon tycks tro. Ebba 
träder in i flickornas lek genom att hämta stora ”snökockor”, som de gör.  
En av de stora flickorna säger: hon är inte med. Ella observerar detta och fortsätter leka själv, Ebba 
lämnar leken och springer vidare mot nya utmaningar.  
 
Ella som vanligtvis använder strategin att fråga om tillträde väljer att inte använda den i 
ovanstående observation. Hon tycks medveten om vad som skulle kunna hända om hon frågar 
om lov för deltagande i de äldre flickornas lek, vilket hon också får bekräftat litet senare när 
Ebba avvisas från leken. Ella använder först den iakttagande strategin, för att erhålla 
tillräcklig kunskap om flickornas pågående lek, men hon lyckas ändå inte med konststycket 
att få bli delaktig. Hon väljer att leka ensam resterande av tiden, men i flickornas närhet. Att 
vara yngre (tre år) och försöka komma med i lekar tillsammans med äldre (femåringar) är 
knepigt, vilket Ella anses medveten om. Tellgren (2004) fann en strategi som hon lät kalla – 
den förmildrande anspråkets strategi, vilken handlar om att barnet, Ella i ovanstående 
exempel, inte gör anspråk på att få delta i leken utan nöjer sig med att finnas inom lekområdet 
och nära flickornas lek, vilket också är en möjlig analys av situationen. 
   I två av de framförda observationerna har vi fått följa Oscar och Ella som båda vill leka med 
äldre förskolebarn. Där Oscar till slut lyckas med sina strategier och får ett godkännande 
medan Ella inte lyckas. Karakteristiskt för båda händelserna är att ingen av barnen väljer att 
använda den frågande strategin, som annars är flitigt använd av båda när de leker med 
jämnåriga. Det visar prov på befintliga mönster i barngruppen, man frågar inte om lov när 
man vill leka med äldre barn, då behövs andra ”klokare” strategier såsom att producera en 
variant av pågående lek eller att cirkla kring lekområdet. Strategier som Corsaro (1978) också 
fann vanligare än att verbalt fråga om tillträde. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Syftet med studien och examensarbetet har varit att utveckla kunskap om och försöka förstå 
hur yngre barn, i två och treårsålder, gör för att vinna tillträde till lek. Jag har lyft fram 
barnens handlingar genom observationer och i analysen av resultatet har Corsaros (1978, 
2003, 2005) teorier om kamratkultur och tillträdesstrategier samt den forskning som 
presenterats i bakgrunden varit vägledande. 
   I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2006), Lpfö 98, betonas lekens betydelse för barns 
utveckling och lärande. För att möjliggöra såväl utveckling som lärande i leken krävs att 
barnen också får chans till deltagande. Och för barnen som befinner sig i interaktionella 
miljöer i förskolevardagen är det ett ihållande arbete att själv försöka vinna tillträde till 
lekarna. 
   I detta kapitel diskuteras studiens resultat, ett resultat som presenterades och analyserades i 
föregående avsnitt. Därefter presenteras förslag på fortsatt forskning på samma tema, tankar 
som successivt vuxit fram under uppsatsskrivandet. Och som avslutning i detta kapitel 
diskuteras vald metod kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Förekommande strategier i barnens samspel med varandra 
Resultatet i studien visar att barnen är intresserade av sina kamrater (Greve, 2009) att de är 
sociala (Corsaro, 2003) samt att de leker mycket tillsammans, samtidigt som de byter 
kamrater och lekar gång på gång (Michélsen.2004).  
   Resultatet visar att barnen i undersökningen använder sig av nio strategier som Corsaro 
presenterar i sin pionjärstudie från 1978 om tillträdesstrategier samt Tellgrens (2004) båda 
strategier. De strategier som identifierades i studien är och vilka presenteras i fallande skala. 
Det vill säga den översta strategin var också den mest använda strategin av barnen i studien 
Siffran före varje strategi berättar vilken plats den har i Corsaros (1978) presentation. 
 
Tabell 6.1 Identifierade strategier i den observerade gruppen 
6 Fråga om tillträde  
 Den iakttagande strategin (Tellgren, 2004) 
2 Producera en variant av pågående lek 
1 Icke verbal entré 
4 Omringande av lekområde 
3 Störande entré 
12 Hjälp från icke deltagare 
13 Acceptera inbjudan 
9 Ge bort ett objekt (identifierad en gång) 
14 Föreslå andra aktiviteter (identifierad en gång) 
 Den förmildrande anspråkets strategi (identifierad en gång, Tellgren, 2004) 
 
I föreliggande studie använder barnen verbala strategier i första hand, där barnen frågar 
kamraterna om tillträde till leken som mest brukad. Att fråga om tillträde används ibland 
slentrianmässigt bland barnen, de tycks inte tänka sig för. Risken är ju trots allt överhängande 
att de kan få ett negativt besked. En sådan direkt fråga om tillträde möts ibland positivt från 
barnen men lika många gånger får barnen en negativ respons. Till exempel fick barnen som 
svar att det redan var tillräckligt många deltagare i leken, ibland ignorerades barnen och 
ibland hänvisades också till att kojutrymmet inte var tillräckligt stort för fler deltagare. 
Corsaro (2005) menar att när barn skyddar det interaktiva utrymmet innebär det inte ett 
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motstånd mot andra barns strävanden i sig, utan snarare ska det förstås som barns försök att 
bevara och behålla kontrollen över den gemenskap som de redan skapat i leken. I dessa 
motstånd från andra barn skärper och utvecklar barnen också sina tillträdesstrategier menar 
Tellgren (2004). Hur som helst är strategin väl etablerad och nyttjas mycket flitigt av barnen. 
Här skiljer sig också mitt resultat från Corsaro (1978) som fann att icke verbala strategier är 
vanligast, åtminstone till en början i interaktionen. Senare övergår förhandlingarna till att bli 
verbala menar Corsaro. Att barnen i föreliggande studie använder den frågande strategin kan 
vara en bidragande orsak av vuxnas, många gånger, nästan mekaniska svar till barnen som 
klagar över att det inte får delta i lekar, har du frågat om du får vara med (Tellgren, 2004; 
Williams et al., 2000). När barnet omvandlar den information som de får från vuxna fråga om 
du får vara med och leka till deras egen värld konstrueras kunskapen till dess egen kultur, en 
slags tolkande reproduktion (Corsaro, 2003, 2005; Ivarsson, 2003; Löfdahl 2007; Williams et 
al., 2000). Detta kan förklara varför strategin är så vedertagen hos barnen. 
    De fyra efterföljande strategierna är alla icke verbala och det är således dessa fyra och den 
frågande strategin som är mest använd av barnen i den studerande gruppen. Indirekta, icke 
verbala, strategier är att föredra eftersom mer direkta strategier fordrar respons från de 
lekande barnen menar Corsaro (1978). Strategin som handlar om att iaktta situationen eller 
leken innan barnet väljer annan strategi är en av två bidrag från Tellgren (2004) för 
utvecklingen av tillträdesstrategierna. Denna strategi visar sig vara giltig även för barnen i 
denna studie. Faktum är att Tellgrens iakttagande strategi är den strategi som nyttjas näst 
flitigast av barnen och den förekommer alltid andra strategier från barnen.  
    Det första exemplet visar prov på att barnen i studien nyttjar olika strategier för att komma 
med i pågående lekar. Vissa barn får anstränga sig mer än andra barn, trots att de använder sig 
av likadana strategier. Några barn är leken trogen medan ytterligare andra barn som 
exempelvis Maja, Alva och Wilma byter aktiviteter flera gånger, vilket också får som följd att 
de ideligen är tvungna att omförhandla om deltagande i lekarna. Och vilket inte heller visar 
sig vara fördelaktigt för dem eftersom de inte alltid lyckas omförhandla tillträdet. Maja, Alva 
och Wilmas handlingar får exemplifiera Tellgrens (2004) resonemang om att barnen lägger 
ner mycket tid och kraft på att vinna tillträde och det visar också hur sköra relationerna är 
(Corsaro, 2005). Ingen av de tre flickorna ber heller den lärare som befinner sig i deras närhet 
om hjälp för att komma med i lekarna (Engdahl, 2007), trots att möjligheten finns för dem. 
Det är endast vid något enstaka tillfälle (se exempel ett, där Ebba får hjälp att komma med i 
billeken tillsammans med Alva) som barnen får hjälp att komma med i lekarna, dels av mig 
och dels av deras lärare. 
   Flera exempel i det insamlade materialet visar samma tendens, att barnen ofta byter 
aktiviteter som i det första exemplet. Barnen är med i ett initialt skede i en lek, för att strax 
därefter bli inspirerad av kamraternas lek och för att sedan återigen ansluta till den lek de 
deltog i från början, vilket ligger helt i linje med Engdahls (2007) och Corsaros (2005) 
diskussioner. En slutsats jag drar av barnens ständiga vandringar är att deras lekar uppfattas 
något skörare inomhus i jämförelse med utomhusleken. Vilket, jag menar, till viss del beror 
på utrymmesbrist, lekarna i rummet konkurrerar med varandra och barn som inte skapat stark 
kamratallians (Tellgren, 2004) är också de som vandrar runt och till stor del får ägna mycket 
tid och kraft åt att vinna tillträde om och om igen. Resultatet åskådliggör som nämnts att 
ingången till lek är svåra uppgifter för barnen (Corsaro, 2005), medan deras lämnande av 
lekaktiviteter sker tämligen oreflekterat från kamraterna (Tellgren, 2004).  
   Samtidigt som vissa barn kommer med i pågående lekar, utesluts andra barn ur 
gemenskapen (Bliding, 2004; Tellgren, 2004). Engdahl (2007) fann inget utanförskap bland 
ettåringarna, medan jag i likhet med Jonsdottir (2007) fann en tendens till ensamheter i 
gruppen, med den skillnaden och i jämförelse med Jonsdottir, att barnen som är ensamma 
växlade i den grupp som studerades. En slutsats man kan dra av detta är att något händer i 



 33 

samspelen mellan barnen och som tyder på begynnande utanförskap när barnen är någonstans 
mellan två och tre årsålder. Möjligen utvecklas utanförskapet mellan barnen i takt med att 
deras språk förbättras?    
   Cromdal (2001) såg i sin studie att rollek i högre grad skyddas från andra deltagare än andra 
lekar. Det är också ett resultat som jag finner vanligt, att vinna tillträde till rollek uppfattas 
besvärligt eftersom barn skyddar gemensamt utrymme och lek från andra barn. Däremot 
kräver aktiviteter som att rita, bygga pussel, bygga med duplo eller lego inga förhandlingar 
om tillträde. Barnen satte sig bredvid varandra och aktiviteten och samtalen var igång, vilket i 
och för sig kan tolkas som att barnen producerar en variant av pågående aktiviteter. Men min 
analys är dock att barnens handlingar fungerar som en startperiod (Michélsen, 2004; Tellgren, 
2004) inför påföljande, mer avancerat samspel, rollek. Som kräver såväl strategier för att 
komma med, som strategier för att avvisa kamrater som hotar förstöra det som redan byggts 
upp. 

6.2 Barns nyttjande av flera strategier 
Även här blev det tydligt att yngre barn i likhet med äldre förskolebarn nyttjar flera strategier 
efter varandra innan de får tillgång till lek, med Oscar och Ella som tydliga exempel (se 
exempel 4 och 6). Medan Ebba däremot använder strategier som inte uppfattas förankrade i 
varandra eller i situationen (se exempel 5). 
   Oscar använder sig av följande strategier när han önskar delaktighet i den lek som äger rum 
mellan honom och de femåriga pojkarna: iakttagande strategi, inringande strategi, bjuda på 
ett objekt, inringande strategi, producera en variant av pågående lek, inringande strategi och 
till sist strategin att acceptera inbjudan. Sju strategiska och vilka uppfattas planerade 
tillvägagångssätt nyttjas av Oscar med totalt fem olika strategier, fyra strategier från Corsaro 
(1978) och en från Tellgren (2004). Att Oscar inte använder den strategi som syftar till att 
fråga om tillträde beror på, som jag tolkar det, att han inte önskar få ett nekande svar från 
pojkarna. Då hade han förmodligen spolierat sina möjligheter till delaktighet i pojkarnas lek, 
vilket Oscar tycks medveten om. Tellgren (2004) menar att strategier som löper efter varandra 
bygger på en hel serie taktiker som barnen använder för att få tillträde. Vilket stämmer bra 
överens med hur Oscar nyttjar ”sina” sju strategier, med den återkommande inringande 
strategin som bas för att fundera ut nästkommande strategi. En slutsats är att Oscar i 
jämförelse med Ebba mött mer motstånd från andra barn, vilket medfört att Oscar utvecklat 
och förfinat sina tillträdesstrategier (Corsaro, 2003). Genom att befinna sig i interaktionella 
miljöer erhåller barnen (Oscar) erfarenheter som i fortsättningen blir viktig kunskap i hur 
tillträdesritualer fungerar på denna specifika förskola. Barnen i föreliggande studie har 
utvecklat sin egen kamratkultur med normer och värden som är utmärkande för dessa barn, i 
denna förskola med anledning av att de tillbringar mycket tid tillsammans (Corsaro, 2003, 
2005). 
   Skånefors et al. (2009) talar även de om hur barn bygger strategier för olika syften, att som 
Oscar springa, hoppa runt och sjunga skulle utifrån deras diskussioner innebära att Oscars 
taktik är ett försök till att omringa pojkarna, det vill säga skapa ett intresse om sig själv för de 
andra och på det sättet vinna tillträde till leken. 

6.3 Barns förståelse om att de använder olika strategier 
Resultatet visar att flera barn tydligt använder strategier medvetet, såsom exempelvis Oscar 
och Ella, i syfte att vinna tillträde till lek. Medan andra barn i likhet med Ebba oftast använder 
en och samma strategi för att vinna tillträde, oavsett om den fungerar eller inte. Wilma 
(exempel 1 och 2) som ibland får arbeta, enligt min mening, hårt för att vinna tillträde 
upplever jag ha en bristfällig repertoar av strategier. En tolkning av hennes försök till inträde i 
lekarna är att strategierna är medvetna om än outvecklade. Hon använder främst frågestrategin 
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eller att producera en variant av pågående lek. Vid något tillfälle undrar hon ”rakt ut i luften” 
vem ska jag leka med. Som om hon inte kan komma på något annat och bättre sätt just för 
stunden. 
   Oscar och Ella har i jämförelse med Wilma utvecklat ett bredare register av strategier. 
Vilket främst visade sig i lekarna utomhus och då i kontakt med de äldre barnen. När Oscar 
valde bort frågestrategin blev det ett tydligt tecken på att han medvetet använder strategier för 
att få tillgång till leken. Oscar och Ella använder den finkänslighet som Folkman och Svedin 
(2003) pratar om när de söker vinna tillträde till pågående lekar. Materialet visar, såsom 
Tellgren (2004) anför, att barn lägger mycket tid och kraft på att försöka komma med i lekar 
som redan påbörjats, de ger verkligen inte upp i första taget. 
   En slutsats jag drar är att de studerade barnen står någonstans mitt i mellan de yngre barnens 
oförutsedda vandringar och tillträden och de äldre barnens mycket medvetet använda 
strategier för att vinna tillträde till lekar. Barnen i föreliggande studie har varierade 
erfarenheter, vilket också visar sig i hur de nyttjar strategier. 

6.4 Egna slutsatser och didaktiska konsekvenser 
Den här studien är enligt min mening viktig att utföra därför att läroplanen för förskolan, som 
är ett styrande dokument, talar om lekens betydelse för barnen. Och om leken ska bli 
utvecklande och lärande krävs att alla barn verkligen får chans att delta i densamma och att de 
får möjlighet att känna sig som en i ”gänget”. Läroplanen påtalar också vikten av att leken 
nyttjas medvetet och för det fordras närvarande lärare som stöttar, engagerar sig, utmanar, 
lyssnar på barnens intressen och hjälper till att utforma miljöer och material som ger leken 
näring. Samtidigt som denne är uppmärksam på sådant som denna uppsats pratat om, hur barn 
i interaktion med andra barn konstruerar tillträde till de pågående lekarna. Barn som inte 
varierar sina strategier kan behöva hjälp från vuxna att exempelvis finna andra sätt än att fråga 
om deltagande, eller barn som bara kliver rakt in i leken de kan också behöva hjälp att finna 
andra och smidigare tillträdessätt. 
   Studien är också viktig att utföra med tanke på att barnen själva ger uttryck för hur viktigt 
det är att ingå i relationer med andra och att få vara med och leka med andra barn. Stora delar 
av den tid på förskolan som kallas fri lek ägnar barnen mycken möda åt att komma med i 
lekar och att få kompisar. Förskolans verksamhet präglas av många avbrott som oftast 
försvårar yngre barns relationsarbete, barnen behöver ideligen omförhandla om tillträde. Jag 
menar att lärarna bör bli medveten om avbrottens verkan och att barnen jämt och ständigt är 
tvungen att städa efter sig. Kanske kan sakerna sparas och leken återupptas efter mellanmålet 
igen? Samtidigt som dessa avbrott också kan vara positiva för barn som hamnat utanför 
kamratkretsen, de får en ”ny” chans att etablera förbindelser med andra och på det sättet 
komma med i lekaktiviteter på nytt igen. Genom att beskriva och analysera liknade fenomen 
som tillträdesstrategier genereras en ökad kunskap och kännedom om den kultur barn är 
delaktig och lever i. Samtidigt som en (fördjupad) bild av vad som händer i barns vardagsliv i 
pedagogiska sammanhang framträder. 
   Studien är också viktig att utföra om valet att betrakta fenomenet sker ur ett vidare 
perspektiv och då tänker jag på det som härrör till Almqvists studie (som presenterades i 
inledningen till arbetet) och till viss del även Ihrskogs (2006) studie. Att barnens samspel med 
varandra påverkar dem, och inte bara här och nu utan också på längre sikt. Almqvist menar 
dock, och som tur är, att även andra faktorer påverkar hur barn mår. Och det är att vuxna (läs 
lärare och föräldrar) engagerar sig och uppmuntrar samt hjälper de barn som har svårigheter 
med kamratrelationerna och som kanske hamnat utanför i lekarna. 
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Min förhoppning är att läsaren av detta arbete fått nya insikter i hur barn konstruerar 
gemenskap med varandra och att delaktighet i leken är en viktig förutsättning för 
förskolebarns konstruktion av relationer. Och att tillträdesstrategier i sig är en konstruktion 
som barn i samspel med andra barn konstruerar när vuxna inte finns närvarande. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att utföra en ”äkta” och långvarig etnografisk studie i början på 
höstterminen, då många barn är nya för varandra i gruppen. Skulle barnen i samma 
utsträckning nyttjat strategin att verbalt fråga om lov för deltagande när barnen inte känner 
varandra lika väl är en fråga som anses intressant. 
   Att studera de yngsta barnen, ett och tvååringarnas samspel och tillträdesförsök, över tid, 
hade även det varit mycket intressant. Hur ser det ut innan barnen (officiellt, enligt 
utvecklingspsykologin) börjar leka med varandra? 
   Det hade också varit intressant att jämföra flickornas och pojkarnas strategier med varandra, 
finns skillnader och/eller likheter? 
   Ytterligare en variant på samma tema hade varit att fråga barnen själva, hur tänker de om 
kamratskap och hur gör de för att komma med i pågående lekar? En dag vid lunchbordet fick 
jag tillfälle att fråga två femåriga flickor om hur de gör för att komma med i en lek med andra 
barn. Den ena flickan svarade ”jag brukar bara börja leka en fin lek bredvid så att de andra vill 
vara med och leka samma lek” och den andra flickan svarade ” jag frågar snällt en kompis”. 
Två olika strategier för tillträden pratar flickorna om, två strategier som även visar sig vara 
vanligt förekommande i den observerade barngruppen.  
   Att följa en barngrupps utveckling, över tid, angående tillträdesstrategier hade även det varit 
intressant, är det såsom Corsaro (2003) pratar om att när barn möter motstånd av andra barn i 
sina tillträdesförsök så utvecklas de? Och är det då så att varken lek eller interaktionsutrymme 
behöver skyddas från andra barn i samma utsträckning? Och får det som följd att barnen 
mycket lättare uppnår målet med att få tillgång till pågående lekar är frågor som är 
synnerligen intressanta.  
   Tidigare i uppsatsen berättades om att barn befinner sig i många olika interaktiva lekmiljöer, 
en variant på temat hade varit att undersöka tillträdesstrategier i andra kontexter än 
förskolans. Hur och vilka strategier använder sig barnen av i exempelvis lekparken? Finns 
likheter och/eller skillnader med de tillträdesstrategier de nyttjar i leken på förskolan? 

6.6 Metoddiskussion 
I metodstycket antecknades att observationer är en bra metod när man vill undersöka 
människors beteenden. Då huvudsyftet varit att studera de tillträdesstrategier som barn nyttjar 
för att komma med i pågående lekar, har jag funnit observation som en tillfredsställande 
metod. 
   Att observera specifika händelser i barns vardag kan utföras antingen med penna och papper 
eller med hjälp av till exempel videoinspelning. Mitt beslut att använda papper och penna som 
metod visade sig ha både fördelar och nackdelar och vilka jag avser att diskutera nedan. 
   En av fördelarna med vald metod var att den tillät följa barnen på ett mycket smidigt sätt, att 
helt enkelt befinna sig nära barnen och de händelser som avsågs undersökas såväl inom som 
utomhus. Vid ett par tillfällen har jag exempelvis följt barn som valt att lämna leken inomhus 
för att försöka vinna tillträden hos de barn som leker utomhus, detta visar den stora flexibilitet 
metoden erbjuder. 
   Som nackdel till vald metod är utan tvekan svårigheterna med att fånga blickar och 
kroppsspråk mellan barnen och samtidigt hinna med att skriva det barnen säger och gör. 
Heikkilä och Sahlström (2003) menar att samtalande människor använder sig av mimik av 
olika slag samtidigt som de talar. Vilket fick som konsekvens att samtidigt som barnens 
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kommunikation skrevs ner försummades den ”tysta” kommunikationen. Att kunna återvända 
till det inspelade observerade materialet om och om igen är ytterligare en aspekt av 
nackdelarna med vald metod. Vilket möjligen, i detta sammanhang, skulle kunna vändas till 
att bli en fördel också. Då informationsmängden många gånger tenderar att bli omfattande 
med videoinspelning (Heikkilä & Sahlström, 2003), trots allt är ett examensarbete av detta 
slag begränsat i såväl omfång som tid.   
   När empirin insamlades följdes lärarnas och barnens planering, om de bestämt inomhuslek 
så observerades barnens lekar inomhus och vice versa. Med facit i hand utfördes de allra 
flesta observationer i studien inomhus och om jag suttit inne med den kunskapen i början av 
studien hade valet av metod med största sannolikhet hamnat på videoinspelning. Av den 
orsaken att kameran hade kunnat fånga interaktionen mellan barnen i det rum som 
presenterats i inledningen till resultatet mycket bra.   
   Om valet hamnat på videoinspelning antas, att barnen till att börja med hade behövt en 
inskolnings eller tillvänjningsperiod. Med anledning av att barnen åtminstone inte på 
förskolan är vana vid att bli filmade. Därför finns misstankar om att filmkameran hade kunnat 
påverka deras agerande. Hur som helst har denna text påvisat att med tämligen enkla medel 
och utan teknik kan trots allt olika fenomen fångas, beskrivas och analyseras. 

6.7 Slutord 
Att studera något så vanligt och vardagligt förekommande som barns samspel med varandra, 
visar sig vara mer komplext än vad jag först kunnat tro. Resultaten i studien har diskuterats 
och till viss del utmanats tillsammans med förskolans lärare och barnskötare. De har med stort 
intresse lyssnat, samtidigt som de säger att de (precis som jag) inte tidigare reflekterat 
nämnvärt över hur barn egentligen gör för att vinna tillträde till lekar. Med glasögon slipade 
för att upptäcka interaktioner mellan barnen blir skeenden som att vinna tillträde till lek, 
viktig att studera för sin egen skull. Eftersom det som tidigare tagits förgivet får en helt annan 
mening när det studeras endast och allena för sitt eget värde. 
   Samtidigt är det viktigt att påpeka att mitt val av perspektiv är ett av många möjliga, 
självfallet är jag medveten om att andra perspektiv skulle ge andra resultat. För mig har dock 
det socialkonstruktionistiska perspektivet och Corsaros teorier varit ett fruktbart alternativ när 
barn i interaktion med andra barn studeras i deras vardag. 
   Med detta avslutas denna uppsats som den började, men nu relateras svårigheterna till oss 
vuxna. Kanske känner vi också igen oss i de dilemman som kan uppstå i vardagliga 
interaktioner och om möjligheten att vinna tillträde till olika situationer? 
 

Ska vi fika idag, du och jag?    
Fika idag, just du och jag? 
Jag får se hur jag gör 
jag får tänka mig för. 
Jag tror att Gullan ska åka till Flen 
och då kanske jag kan fika med Irene. 
 
Irene och Gullan har fikat sedan jul 
och det är inte det minsta kul. 
Men Irene kanske hellre fikar med Sara 
och då kunde det faktiskt vara 
trevligt att fika ihop, du och jag. 
Ja, det passar ovanligt bra just idag.  
(Wirsén, 2009, s.103) 
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Corsaro (2003) skriver “the access skills the kids develop in the multiparty setting are clear 
precursors to adult skills that are used in similar situations” (s.43). Han föreslår att du tänker 
dig ensam på en fest och hur du söker kontakt med andra människor som också befinner sig 
på festen. Precis som barnen vill även vuxna bli en del av gemenskapen. Frågan är, hur skulle 
du bära dig åt för att vinna tillträde till samtal med andra? Skulle du gå fram till en grupp och 
fråga: får jag vara med och prata med er? Troligtvis inte, Corsaro menar att vuxna, i likhet 
med barnen, skulle ställa sig i närheten av den samtalande gruppen samtidigt som de skulle 
lista ut vad deras samtal handlar om. Och först därefter skulle vi lämna vårt bidrag till 
konversationen. Det kräver med andra ord en finkänslighet för att få bli delaktig i såväl samtal 
som lekar. I jämförelse med barnen möts vi vuxna antagligen inte av: jag vill inte prata med 
dig eller du får inte vara med oss här och prata.  
   Tänk på saken ur det perspektivet då blir det självklart att inrikta sitt intresse mot fenomen 
som studerats i detta examensarbete. 
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Bilaga 1 

Förfrågan till dig som förälder/vårdnadshavare 
 
Jag, Gabriella Gejard, har under de gångna åren på lärarutbildningen kommit att 
intressera mig särskilt för barns lek och i första hand den lek som i vardagligt tal 
kallas fri lek. I en kommande studie avser jag att studera interaktion och 
relationsarbete i gemensam lek med inriktning på hur barn gör för att komma 
med i leken. Detta har jag för avsikt att undersöka genom att observera barnen i 
dess lekar. Genom att bli medveten om hur barn gör för att få tillträde till lek 
kan jag och andra verksamma lärare med större insikt arbeta för att hjälpa de 
barn som har svårigheter att komma med i lekarna. Alla insamlade observationer 
kommer endast att användas i studien och för att kunna utföra denna 
undersökning behöver jag ditt/ert godkännande om deltagande för ditt barn. 
Barnen och förskolans namn kommer att avidentifieras i studien och jag ämnar 
följa gällande forskningsetiska råd. Resultatet i undersökningen kommer att 
avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.  
 
Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna till förskolan senast måndagen 
den 1 februari och om ni har frågor angående studien, kontakta mig gärna.  
Tack på förhand! 
 
Gabriella Gejard 
Tel: xx/xxxxxxxx 
E-mail: 
 
Handledare: 
Elisabeth Hedlund 
E-mail:  
Akademin för Utbildning och Ekonomi 
Avdelningen för Religions- och Utbildningsvetenskap 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vårdnadshavarnas medgivande 
 
□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir observerat 
  
□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir observerat  
 
______________________________________________________________  
(Barnets namn)  
 
______________________________________________________________ 
(Målsmäns underskrift/er) 
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