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Abstract 

 

Syftet med min studie är att få en djupare förståelse och kunskap om vad leken har för 

betydelse för barns sociala utveckling. Jag vill även titta närmre på hur förskollärarna 

arbetar för att stödja barnen för att få tillträde till lek. Utifrån mitt syfte har jag arbetat 

fram tre frågeställningar; hur tar sig barn in i en pågående lek?, skiljer sig strategierna åt 

mellan flickor och pojkar? samt hur arbetar förskollärarna kring samspelet? 

Jag har valt att använda observationer som verktyg samt intervjuat två förskollärare som 

båda arbetar på avdelningar med barn mellan 3 och 5 år. Av min studie kan jag se att 

barnen använder många olika strategier för att få tillträde till pågående aktiviteter och 

det är många som återkommer och vissa som inte återkommer lika ofta. Jag kan också 

se att förskollärare och barnskötare har en viktig roll i kontaktsökandet då det finns barn 

som vänder sig till en vuxen när inte de själva har kunskapen om hur de kan gå tillväga. 

 

 

 

Nyckelord: lek, tillträde, tillträdesstrategier, samspel, kontaktsökande 
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1. Inledning 

Enligt Vygotsky (1978) är social gemenskap och språklig kommunikation den 

viktigaste grunden till barns sociala, kognitiva och emotionella utveckling. 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetenser (Läroplan för 

förskolan, 2010, s. 6). Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom 

lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera (Läroplan för förskolan, 2010, s. 6-7). 

Jag kommer att studera hur barn använder sig av in- och uteslutningar i leken samt deras 

tillträdesstrategier. Vilken betydelse kommunikationen har i barnens lek, på vilket sätt 

de kommunicerar. Dessutom ska jag studera om barnen använder det verbala språket 

eller kroppsspråket för att ta sig in i en pågående lek. Jag kommer även jämföra om det 

finns uppenbara skillnader mellan inomhuslek och utomhuslek.   
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2. Bakgrund 
 

Genom tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket samt verksamhetsförlagd utbildning har 

jag kommit i kontakt med barn som har svårigheter att ta sig in i en lek och jag vill 

därför komma ut i verksamheten, som observatör, och göra observationer och intervjuer 

kring det av mig uppmärksammade problemområdet. Mitt intresse för barns 

kontaktskapande och socialisering i lek på förskolan har funnits under hela min 

förskollärarutbildning men det var framförallt under termin fem det växte fram som ett 

problemområde jag kände ett behov av att studera mer. Vi läste då en kurs som heter 

Barns socialisation och kommunikativa processer och i den kursen läste vi en hel del 

litteratur som berörde ämnet.  I denna del av mitt examensarbete kommer jag att beröra 

tidigare forskning inom ämnet och jag kommer också att presentera en författare vid 

namn William A. Corsaro. Detta eftersom Corsaro är något av en pedagogisk auktoritet 

inom det av mig uppmärksammade området. Jag har valt ämnet kontaktskapande och 

socialisering i lek på grund av att jag tycker det skulle vara intressant att se hur barn tar 

kontakt och samspelar i lek, dessutom vill jag reflektera över om Corsaros strategier för 

hur detta tänks gå till stämmer? I detta väcks frågan om det finns andra sätt barn tar till 

än de som Corsaro nämner? Jag kommer även att studera hur förskollärare arbetar för 

att hjälpa barn att ta sig in i en pågående lek.  

I läroplanen för förskolan kan man läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära (Läroplan för 

förskolan 98 s. 9). 

 

2.1 Tidigare forskning 

Jonsdottir (2007) (som hänvisar till Dunn 1997; Hartup 1998; Ivarsson 2003; Johansson 

1999; Lökken 1989; Odelfors 1996; Williams 2001) skriver att det är i samspel med 

vänner i samma ålder som barn lär sig den grundläggande sociala kompetensen, som att 

kommunicera och kunna visa hänsyn till andras behov. 

 

Dennis & Stockall (2014) skriver, och hänvisar till Mathieson & Banerjee (2010), att 

det är främst i leken som barn bygger upp sina sociala kommunikativa färdigheter samt 

etablerar social kompetens. Vidare skriver dem, och hänvisar till Athanasiou (2007); 

Craig-Unkefer & Kaiser (2002); Zigler & Bishop-Josef (2004), att när barn använder 
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social kommunikation i lek lär dem sig att uppfylla sina behov och önskemål, styra 

beteendet hos andra, delta i sociala utbyten, framföra sina åsikter och känslor, engagera 

sig i fantasin och framföra information till andra. I leken lär sig unga barn om sin 

intellektuella-, sociala-, symboliska- och språkvärld. När barn deltar i lek berikar de sin 

sociala kommunikation eftersom de använder olika konversationsmönster, olika 

samtalstoner och tillämpar språkreglerna (Dennis & Stockall, 2014). 

 

Eidevald (2009) skriver att det i undersökningar framkommer att pojkars lek oftast tar 

upp stor yta jämfört med flickors som hellre väljer att sitta i en soffa eller kring ett bord. 

Vidare skriver författaren att pojkar har maktkamper, som även de tar upp stor plats på 

grund av att de oftast har hög ljudnivå. Även flickor har maktkamper men de sker oftast 

med att någon blir utesluten i leken. 

 

Anne-Grethe Baustad (2012) skriver att man ser leken som ett grundvärde och att det är 

en del av barnkulturen som är av stor vikt. När barn leker tillsammans med andra barn 

etableras vänskap, att leka tillsammans med jämnåriga anser hon är viktigt för inlärning 

och förmågan att känna glädje och känslan av prestation växer. 

 

I nästkommande avsnitt kommer jag att presentera William Corsaros strategier till lek. 

Dessa kommer att presenteras på engelska med en svensk översättning. Syftet med att 

jag räknar upp dessa är att de återkommer senare i denna uppsats och på så sätt kan 

läsare lättare gå tillbaka och se vad det var dem betydde. 

 

2.2 William A. Corsaros tillträdesstrategier till lek 
 

William A. Corsaro har skrivit ett flertal texter om bland annat barns socialisering och 

strategier vid lek. Enligt Corsaro (1979) finns det femton tillträdesstrategier till lek och 

det är dessa som ligger till grund för min studie. I Britt Tellgrens avhandling Förskolan 

som mötesplats (2004) berör även hon dessa strategier. Nedan presenterar jag de 

strategier som Corsaro (1979) identifierat samt med en översättning utförd av Britt 

Tellgren vilken förekommer i hennes avhandling. Jag kommer endast presentera de 

strategier som framkommit under mina observationer. 

 Non-verbal entry – icke-verbal entré: att själv gå i närheten av pågående aktivitet 

utan att säga något.  
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 Producing variant of ongoing behaviour – skapar en variant av pågående 

uppförande: att gå i närheten där en aktivitet pågår och verbalt eller icke verbalt 

försöka efterlikna denna.  

 Disruptive entry – störande, splittrande entré: går in i en aktivitet och verbalt 

eller icke verbalt, fysiskt stör eller splittrar aktiviteten.  

 Encirclement – omringande: att cirkulera kring en pågående aktivitet utan att 

verbalt göra sig hörd.  

 Making claim on area or object – att göra anspråk på område eller object: att gå 

in I områden där aktiviteter pågår och verbalt eller icke verbalt kräva området 

eller ett objekt.  

 Request for access – fråga om tillgång: att gå in i en aktivitet och verbalt fråga 

om man får vara med.  

 Aid from non-participant – hjälp från en icke deltagare: att verbalt fråga en icke 

deltagare om hjälp och stöd att få tillträde till en pågående aktivitet.  

 Accepting invitation – acceptera inbjudan: att gå in i ett område där aktiviteter 

pågår för att acceptera inbjudan från en eller flera deltagare.  
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3. Problemformulering 

I bakgrundsdelen har jag presenterat de 15 tillträdesstrategier till lek som Corsaro 

(1979) har identifierat. Jag vill, under en period, vara i verksamheten och observera hur 

barn idag går tillväga för att få tillträde till aktiviteterna på förskolan. Jag vill även titta 

på, och intervjua, hur förskollärarna arbetar kring detta. 

I läroplan för förskolan (1998) står att läsa att i förskolan ska barnen erbjudas en trygg 

miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet. I förskolan ska barnen möta 

förskollärare och pedagoger som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet samt barngruppen. 
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4. Syfte 
 

Syftet med studien är att få en djupare förståelse och kunskap om vad leken har för 

betydelse för barns sociala utveckling. Hur ser det ut på förskolorna? Samt se hur barn 

skapar kontakt och socialiserar i lek och hur förskollärare arbetar kring barnens 

samspel. Jag vill undersöka om de förskollärare jag studerar har någon egen strategi för 

hur de vägleder barnen i sin lek.  

 

4.1 Forskningsfrågor 
 

1. Hur tar sig barn in i en pågående lek? 

2. Skiljer sig strategierna åt mellan flickor och pojkar? 

3. Hur arbetar förskollärarna kring samspelet? 
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5. Metod 

I metod-delen beskriver jag hur jag gått till väga i mina observationer.  

 

5.1 Metodval 

Valet av metod är en icke-deltagande strukturerad observation. Med det menas att jag 

inte är deltagare i aktiviteterna utan är vid sidan om och observerar. Strukturerad 

observation innebär att jag som observatör använder mig av en teknik med uttalade och 

fasta regler (Bryman, 2011). Jag ansåg att en icke-deltagande observation skulle passa 

bäst på grund av att jag skulle observera barns tillträdesstrategier samt förskollärares 

tillvägagångssätt för att hjälpa dem in i en pågående lek.  Vid observationerna har jag 

använt mig av min mobiltelefon för ljudupptagningar samt inspelningar. Jag har även 

intervjuat förskollärare från två av förskolans avdelningar. Bryman (2011) skriver om 

olika strategier vid observation av beteenden och jag har använt mig av en av dessa 

genom att jag väntat på att något ska hända och därefter noterat vad som skett. Vid 

observationstillfällena kommer jag även att intervjua pedagoger på förskolan, både 

förskollärare och barnskötare, för att på så sätt få en uppfattning om hur dem arbetar för 

att utveckla barnens sociala kompetens.  

 

5.2 Urval 

Jag har gjort mina observationer på en kommunal förskola belägen i mellersta Sverige. 

Jag har ingen koppling till denna privat men jag har varit där och vikarierat ett par 

gånger så barnen och personalen känner igen mig. Jag gjorde ett medvetet val när jag 

valde att vara på en avdelning med äldre barn, detta på grund av att jag läst att yngre 

barn oftast leker ”bredvidlekar”, samspelet kommer i senare ålder. Jag valde ingen 

specifik ålder eller kön utan jag ville observera alla barn på avdelningen för att se om 

det finns någon skillnad gällande strategierna och ålder. 

 

 

5.3 Genomförande 

Mitt tillvägagångssätt har varit att observera barngruppen. Jag har valt att observera 

både utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter. Jag har varierat tidpunkten på dagarna, 

ibland förmiddagar och ibland eftermiddagar, samt valt en dag i veckan då det varit 

mindre barn på avdelningen, för att se om det är någon skillnad.  
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I början av mitt arbete lämnade jag ut informationsblanketter avsedda för föräldrarna till 

barnen på förskolan där jag förklarade vad jag skulle göra samt att jag behövde deras 

tillstånd till att ha deras barn med i mina observationer, jag förklarade även att deras 

identitet inte kommer att framgå i undersökningen (se bilaga). Bryman (2011) påpekar 

vikten av att informera berörda personer om undersökningens syfte. Han skriver att om 

deltagarna är minderåriga krävs föräldrars eller vårdnadshavares godkännande.  

Jag fick godkänt av samtliga föräldrar att observera deras barn. Barnens och personalens 

namn samt namnet på förskolan kommer inte att framgå i denna uppsats, dessa kommer 

att vara fingerade. 

 

5.4 Bearbetning av data 

Efter varje observationstillfälle har jag transkriberat de videosekvenser jag fått vid de 

olika tillfällena noggrant. Detta för att inte viktig information skulle gå förlorad och 

medan jag fortfarande hade det färskt i minnet. Sedan har jag sammanställt dessa med 

de skrivna anteckningar jag gjort. Detta har jag även gjort med de intervjuer jag gjort 

med pedagogerna på förskolan. 
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6. Resultat 

Nedan kommer jag att presentera de resultat som kommit fram från mina observationer, 

jag kommer även att analysera varje observation samt tillägga kommentarer som 

kommit fram under mina intervjuer. Resultatet kommer utgå ifrån mina tre 

forskningsfrågor, vilka var: 

 Hur tar sig barn in i en pågående lek? 

 Skiljer sig strategierna åt mellan flickor och pojkar? 

 Hur arbetar förskollärarna kring barnens kontaktsökande i leken? 

 

6.1 Observation 1 

Det är tisdag förmiddag på Årstidernas förskola, jag befinner mig på avdelning Hösten. 

Jag sitter i en soffa som är placerad utanför ett litet rum som är avdelningens ”hemvrå”. 

Där finns möjligheten att stänga dörren om man vill få en lite mer avskild lekmiljö, det 

finns ett stort fönster som gör att man ser vad som händer i rummet. Vid detta tillfälle 

har halva barngruppen varit inne och haft aktiviteter och andra halvan har haft 

aktiviteter ute. Barnen som har varit ute har nu börjat komma in för att det är dags för 

lunch. Inne i ”hemvrån” är det fyra barn, tre flickor och en pojke, som leker med stängd 

dörr. Ett barn, Hanna (3.1
1
), står i fönstret och tittar intresserat på barnen som leker. Ett 

annat barn, Lilly (2.11), går fram till en av pedagogerna som står utanför och säger att 

hon vill leka med barnen som är inne i ”hemvrån”. 

Pedagogen: Hur ska du göra då? (sätter sig på huk för att komma i jämnhöjd med 

barnet.) 

Lilly: (pekar på dörren), öppna här! 

Pedagogen: Är det någon som har ett förslag på hur man kan göra när man vill vara med 

och leka? 

Hanna: Fråga! 

Pedagogen: Jättebra förslag! Fråga ”får jag vara med?” 

Lilly ser lite tveksamt på pedagogen. 

Pedagogen: Vill du att jag ska fråga? 

Lilly nickar. 

Pedagogen knackar på dörren och går in. 

                                                 
1
 Ålder på barnet. 3.1 betyder således 3 år och 1 månad. 
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Pedagogen: Lilly undrar över en sak… (barnen i hemvrån leker högljutt) får hon vara 

med och leka med er? 

Alla barnen är överens och svarar att det får hon. Lilly och Hanna går in i rummet och 

ställer sig mot väggen och iakttar leken utan att prata. Dörren till hemvrån står nu öppen 

och efter en stund kommer en pojke, Linus (3.3), och frågar om han får vara med och 

leka. Utan att vänta på svar går han in i rummet och ansluter sig till Lilly och Hanna 

som fortfarande står och tittar på. Strax efter kommer en till pojke Isac (4.10) och ställer 

sig i dörren och tittar på, han säger till pedagogen att han vill vara med och leka varpå 

hon frågar hur han ska göra då? Utan ett ord återgår han till att stå och observera barnen 

som leker för att slutligen gå därifrån. Lilly har vid detta tillfälle anslutit sig till leken 

efter att hon stått och observerat leken en stund. Hanna cirkulerar kring de lekande 

barnen en stund för att sedan ansluta sig under tystnad, dock är hon inte lika aktiv i 

leken som de andra, hon tar inte mycket plats utan hon är mestadels tyst och stannar upp 

och observerar de andra. 

 

6.1.1 Analys av observation 1 

Som vi kan se i observation 1 så börjar den med att Hanna står och observerar barnen 

som leker inne i ”hemvrån”. Detta kan kopplas till Corsaros fjärde strategi; encirclement 

(omringande – att cirkulera kring en pågående aktivitet utan att göra sig hörd). Lilly 

däremot går direkt till en pedagog som står i närheten och ber denne om hjälp att ta sig 

in i den pågående leken, vilket jag kopplar till den sjunde strategin; Aid from non-

participant (att verbalt fråga en icke deltagare om hjälp och stöd att få tillträde till en 

pågående aktivitet). Pedagogen ger Lilly stöd genom att hon sätter sig ned och pratar 

med Lilly, frågar henne om hur hon kan gå tillväga för att få tillträde till leken och när 

hon märker att Lilly inte är redo att fråga om tillträde själv så går pedagogen in och 

frågar barnen om Lilly får vara med. När alla barnen svarar att Lilly får vara med och 

leka ser vi Corsaros åttonde strategi; accepting invitation (gå in i ett område där 

aktiviteter pågår för att acceptera inbjudan från en eller flera deltagare). Hanna följer 

med under tystnad när Lilly går in i rummet, vilket är en variant av Corsaros första 

strategi; non-verbal entry (att gå i närheten av en pågående aktivitet utan att säga något). 

När Hanna och Lilly sedan står och enbart ser på ser vi återigen skymten av den fjärde 

strategin; encirclement.  
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När sedan Linus ansluter sig till rummet ser vi ytterligare en strategi från Corsaro, 

nämligen request for access (gå in i en aktivitet och verbalt fråga om man får vara med). 

Han väntar däremot inte på svar utan går och ställer sig med Hanna och Lilly och 

observerar de andra barnen. Strax efter kommer ytterligare en pojke, Isac, och tittar in 

på barnen som leker. Även han vill ha hjälp från pedagogen med hur han ska gå tillväga 

och hon frågar honom hur han ska göra, därefter lämnar han området. Vad detta beror 

på vet jag inte. Kanske beror det på att han inte vet hur han ska gå tillväga, kanske vågar 

han inte fråga själv eller så kanske han ångrade sig och inte ville vara med.  

 

6.2 Observation 2 

Det är tisdag eftermiddag och barnen är ute på gården och leker. En flicka, Teja (3.8), 

sitter och gungar ensam. Efter en stund kommer Hanna (3.1) och frågar om de två ska 

gunga, Teja svarar ja. Det dyker då upp en tredje flicka, Anna (4.2), som säger att hon 

vill gunga med Teja, varpå Teja svarar att hon kan gunga med Anna sen. 

Anna: men då tänker jag bara gunga med Filip! Teja och Hanna fortsätter att gunga 

tillsammans, Teja säger att de ska fortsätta gunga, dem är bästa vänner nu. 

När inte Anna får någon respons på att hon bara tänker gunga med Filip vill hon gunga 

tillsammans med Teja och Hanna. Det slutar med att alla tre gungar på samma gunga. 

6.2.1 Analys av observation 2 

I observation 2 ser vi en tjej, Teja, som sitter och gungar ensam. Efter en stund kommer 

Hanna och frågar om de ska gunga tillsammans och Teja svarar ja. Här ser vi ett 

exempel på Corsaros strategi request for access (gå in i en aktivitet och verbalt fråga om 

man får vara med). Det som händer sedan är att en tredje tjej, Anna, kommer och säger 

att hon vill gunga med Teja varpå hon svarar att hon kan gunga med Anna sedan. När 

Anna då hotar med att bara gunga med Filip ser jag som en variant av Corsaros tredje 

strategi; disruptive entry (går in i en aktivitet och verbalt eller icke verbalt, fysiskt stör 

eller splittrar aktiviteten). Aktiviteten blev inte splittrad men däremot stör hon Teja och 

Hanna.  

 

 



 

14 
 

6.3 Observation 3 

Senare samma tisdagseftermiddag sitter jag och observerar några barn som leker i 

sandlådan. Två pojkar, cirka 3½-4 år bygger sandslott och kör med bilar i sanden.  

Linus (3.3) kliver in i den pågående leken utan att säga ett ljud och börjar leka med ett 

annat barns sandslott. Ingen säger något om det. En annan pojke, Hugo (4.1), cirkulerar 

kring barnen i sandlådan, utan att prata står han och iakttar barnens lek, efter en stund 

åker han iväg på sin cykel för att sedan komma tillbaka och upprepa proceduren. Sedan 

går han iväg. Slutligen kommer en till pojke, Pontus (5.1), till sandlådan men börjar 

bygga sandslott en bit ifrån de andra barnen som är där. Det slutar med att de barn som 

var där från början går iväg och Pontus blir ensam kvar. 

6.3.1 Analys av observation 3 

I observation 3 ser vi två pojkar som leker i sandlådan på gården. Linus kliver ljudlöst 

in i den pågående leken och ingen av de andra pojkarna säger något om det utan 

accepterar att han ansluter sig till dem. Vid det här tillfället ser man återigen ett exempel 

på Corsaros första strategi; non-verbal entry (att gå in i/gå i närheten av en pågående 

aktivitet utan att säga något). Hugo, som verkar intresserad av barnens lek men endast 

står och tittar på och åker fram och tillbaka visar exempel på Corsaros strategi 

encirclement (att cirkulera kring en pågående aktivitet utan att verbalt göra sig hörd). 

När Pontus ansluter sig till sandlådan men väljer att sitta i en annan del av den och 

bygga sandslott ser vi ett exempel på Corsaros andra strategi producing variant of 

ongoing behaviour (gå i närheten där en aktivitet pågår och verbalt eller icke verbalt 

försöka efterlikna denna). Vad som gör att de andra barnen sedan lämnar sandlådan kan 

bero på många faktorer och kan vara svårt att fastställa, kanske kände de sig störda av 

att någon annan kom och lekte bredvid dem. 

 

6.4 Observation 4 

 

Jag sitter på golvet i hemvrån och observerar fyra flickor som leker där inne. En flicka, 

Julie (3.2), kommer och frågar om hon får vara med, vilket hon får. Medan jag sitter på 

golvet kommer det in en annan flicka och sätter sig bredvid mig och under tystnad 

observerar barnen som leker. Hanna, som jag nämnde i observation 1, kommer in i 

rummet och gör som tidigare. Hon rör sig i rummet, runt barnen som leker, utan att säga 
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något. En pojke, Johan (3.0), sitter utanför hemvrån och tittar in och observerar barnen 

som leker, utan att närma sig på andra sätt. 

6.4.1 Analys av observation 4 

I observation 4 får vi se fyra flickor som leker inne i ”hemvrån”. Julie kommer in och 

frågar om hon får vara med vilket återigen är ett exempel på strategi nummer sex, 

request for access (gå in i en aktivitet och verbalt fråga om man får vara med). Flickan 

som kommer in och sätter sig bredvid mig och observerar barnen utan att säga något är 

ett exempel på strategi nummer ett non-verbal entry (att gå i närheten av en pågående 

aktivitet utan att säga något). Hanna visar återigen exempel på strategi nummer fyra, 

encirclement (att cirkulera kring en pågående aktivitet utan att verbalt göra sig hörd), 

något som även passar in på Johans beteende. 

 

6.5 Sammanställning av intervjuer 

Här presenterar jag de mest relevanta svaren jag fick från mina intervjuer. 

Frågeställningarna som användes vid intervjuerna finns i Bilaga 1. 

 

Förskolläraren som arbetar på avdelning Hösten som jag intervjuat säger att hon i sitt 

yrke måste vara lyhörd och uppmärksam på när barn ännu inte fått kunskaper i hur de 

tar sig in i en pågående lek eller aktivitet. Vidare svarar hon att hon upplever ofta att 

barn kommer och talar om för henne när de vill vara med och leka med andra barn. 

Varpå hon då hjälper och stöttar barnet genom att ge råd på hur de kan gå tillväga för att 

få tillträde till leken. Behöver barnet vidare stöd ger hon det givetvis. Leken har en stor 

betydelse för barns sociala kompetens och jag tror den lägger grunden för framtida 

sociala kontakter (Förskollärare, avdelning Hösten). När det gäller flickors och pojkars 

tillvägagångssätt till att få tillträde till en lek ser hon oftare att flickor går in i den 

pågående leken och frågar vännerna om de får vara med. Pojkarna däremot tycker hon 

verkar mest gå in i en aktivitet utan att fråga om tillträde och det accepteras oftast av de 

barn som leker. 

 

Förskolläraren på avdelning Våren säger att hon, på hennes avdelning, oftare ser 

exempel på att tjejer använder sig av uteslutningsmetoden i pågående lekar eller 

aktiviteter, bland pojkarna förekommer det inte lika ofta. Tjejerna använder sig av hot 

för att få tillträde till en lek eller aktivitet, de säger till exempel att de inte är vänner 
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längre, kompisarna får inte lägre komma hem till dem eller att ett annat barn nu är deras 

bästa vän. Jag ser oftare exempel på att tjejer använder uteslutningsmetoden, det 

förekommer inte lika ofta bland pojkar på vår avdelning. Alltså att tjejer använder sig 

av hot för att få komma in i en lek, till exempel säger de att de inte är vänner längre, de 

får aldrig mer komma hem till dem eller att ett annat barn nu är deras bästa vän 

(Förskollärare, avdelning Våren). När det gäller kommunikationen ser hon inte så stor 

skillnad bland pojkar och flickor, förutom vid vissa tillfällen då hon upplevt att pojkar 

gått in i en lek utan att säga något. Däremot ser hon skillnad när det kommer till ålder, 

hon säger att de äldre tenderar att använda det verbala språket medan de yngre inte 

samtalar lika mycket. 
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7. Diskussion 
 

Jag börjar diskussions-delen med att presentera min metoddiskussion och sedan 

resultatdiskussionen. Diskussionens utgångspunkter kommer att vara från tidigare 

forskning samt resultatdel. Resultatdelen kan uppfattas som kort men detta beror på att 

jag analyserat efter varje observation tidigare i min text. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Jag anser att mitt val av metod har fungerat bra utifrån mitt syfte och frågeställningar. 

Genom att jag varit med på avdelningen och hållit mig i närheten av barn som både 

deltagit i aktiviteter samt barn som strosat runt ensamma, har jag fått en bild av hur dem 

går tillväga för att både få tillträde till en aktivitet samt hur de barn som deltagit i en 

aktivitet tar emot barn som vill vara med. Däremot har det ibland funkat mindre bra att 

sitta ned och observera på grund av att barnen intresserat sig mer för mig och har velat 

sitta bredvid mig istället för att vara med kompisarna. För framtida observationer ska 

jag därför överväga att prova vara deltagare i aktiviteterna. Gällande intervjuerna var 

min första tanke att jag skulle sitta ned med dem jag intervjuade men på grund av 

tidsbrist både från min och pedagogernas sida valde jag att maila dem frågorna så de 

lättare skulle kunna sitta ned och svara på dem i lugn och ro.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin nyfikenhet och sin lust samt sin förmåga att leka och lära (Läroplan för förskolan 98 

s. 9). Det betyder att jag som förskollärare och mina kollegor ska hjälpa varje barn att 

utveckla sin förmåga att leka, det vill säga lägga grunden för barns sociala kompetens 

och kommunikation i tidig ålder. Vi ska även vara lyhörda och observanta på vad vi kan 

se i barnens lek. I observation 1 kan man se en flicka som vänder sig till en av 

pedagogerna på avdelningen för att få hjälp och vägledning för att ta sig in i en 

pågående aktivitet. Pedagogen hjälper henne då på så sätt att hon försöker få flickan att 

komma på själv hur hon ska gå tillväga för att få tillträde till leken, genom att själv 

fråga sina kamrater om hon får vara med. Här ser man också exempel på Corsaros 

strategi att ta hjälp av någon utanför leken för att få tillträde.  När flickorna sedan går in 

i rummet och observerar barnen som befinner sig där innan de ansluter sig till leken kan 

jag koppla till det Jonsdottir (2007) skriver, att det är i samspelet med jämnåriga vänner 
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som barnen lär sig den grundläggande sociala kompetensen, som att kommunicera och 

kunna visa hänsyn till andras behov. Kanske står de och observerar vad de andra barnen 

leker för att lättare kunna kommunicera och visa hänsyn utifrån lekens regler, vilket för 

mig till Dennis & Stockalls (2014) teorier om att det är när barn deltar i lek som de 

berikar sin sociala kommunikation eftersom de använder olika konversationsmönster, 

olika samtalstoner och tillämpar språkreglerna. Baustad (2012) anser att leken är en stor 

del av barnkulturen och att leken ses som ett grundvärde. Vidare säger hon att det är 

viktigt att få möjlighet att leka tillsammans med jämnåriga vänner eftersom detta är 

viktigt för inlärning samt förmågan att känna glädje. Därför är det viktigt att pedagoger 

på förskolorna uppmuntrar barn och hjälper dem in i lek med sina jämnåriga vänner 

vilket pedagogen på avdelning Hösten gjorde med Lilly. Däremot när Isac kommer till 

samma pedagog för att få hjälp med tillträde till leken frågar hon endast hur han ska 

göra. Isac svarar inte på frågan, går därifrån och åter ställer sig och observerar barnen 

som leker. Här är inte pedagogen uppmärksam och ser att han troligen behöver mer stöd 

för att ta sig in i den pågående leken, vilket gör att han till slut väljer att gå därifrån. 

 

I observation 2 ser vi från början en tjej (Teja) som sitter ensam och gungar. Efter en 

liten stund ansluter sig en till flicka (Hanna) som frågar om de ska gunga tillsammans, 

vilket jag kan koppla till en av Corsaros strategier, request for access. Senare kommer 

ytterligare en tjej (Anna) och säger att hon vill gunga men bara med en av de andra, när 

inte de andra går med på detta ”hotar” hon med att hon bara tänker gunga med en annan 

kompis (Filip). Detta kan jag koppla ihop med vad Eidevald (2009) skriver, att det inte 

bara är pojkar som utövar maktkamper, utan även flickor och att dessa oftast sker med 

att någon blir utesluten i leken. Även Corsaros strategi making claim on area or object 

(gå in i ett område där aktivitet pågår och verbalt eller icke verbalt kräva området eller 

ett objekt) tycker jag passar in, med en av tjejerna (Teja) som objekt. Dennis & Stockall 

(2014) nämner också bland annat att barn använder social kommunikation i lek för att 

lära sig styra beteendet hos andra, vilket Anna gör när hon försöker styra Teja genom att 

hota med att gunga med någon annan. 

 

I observation 3 är det två pojkar som sitter och bygger sandslott i förskolans sandlåda. 

Strax efter kommer en pojke (Linus), ljudlöst, och ansluter sig till sandlådan och börjar 

bygga med ett annat barns sandslott. Ingen säger något om det. Detta kopplar jag till 

Corsaros strategi non-verbal entry, alltså att man går in i en aktivitet utan att säga något.  
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Senare ansluter sig en tredje pojke, Pontus, till sandlådan men väljer att påbörja sitt 

bygge i en annan del av sandlådan. Detta slutar med att de tre pojkar som var där från 

början lämnar sandlådan och lämnar Pontus kvar ensam. Detta kan jag koppla till det 

Eidevald (2009) skriver, att det i undersökningar har kommit fram att pojkars lek oftast 

tar upp stor yta. Kanske känner de andra pojkarna att Pontus har makten på grund av att 

han är äldre än dem. 

 

I observation 4 är vi återigen i ”hemvrån” och jag observerar fyra flickor som leker där 

inne. Julie kommer in och frågar om hon får vara med vilket är ett exempel på Corsaros 

strategi nummer sex, request for access (gå in i en aktivitet och verbalt fråga om man får 

vara med). Flickan som kommer in och sätter sig bredvid mig och observerar barnen 

utan att säga något är ett exempel på strategi nummer ett non-verbal entry (att gå i 

närheten av en pågående aktivitet utan att säga något). Något jag också kan koppla detta 

till är det som Dennis & Stockall (2014) skriver, att det är främst i leken som barn 

bygger upp sin sociala kommunikativa färdighet samt etablerar social kompetens, 

kanske sitter hon och observerar barnen när de leker för att hon ska lära sig hur just 

dessa lekregler ser ut, för att sedan själv kunna delta. Hanna visar återigen exempel på 

strategi nummer fyra, encirclement (att cirkulera kring en pågående aktivitet utan att 

verbalt göra sig hörd), något som även passar in på Johans beteende. 

 

I mina intervjuer kan jag se att förskollärarna arbetar aktivt med barnens tillträde till 

leken, något som jag även såg i observation 1. Däremot såg jag i samma observation att 

en pedagog lade mer tid på att hjälpa Lilly få tillträde till leken men när Linus ville ha 

hjälp till samma lek lade hon inte lika mycket tid på att hjälpa honom.  Det framkommer 

även att det inte är så stor skillnad i kommunikationen mellan flickor och pojkar men att 

pojkar ibland går in i en lek utan att säga något. Detta kunde jag i observation 3 se 

exempel på när Linus ljudlöst kom och satte sig och lekte bredvid de andra barnen. 

Förskolläraren säger också att man oftare ser att det är tjejer som använder 

uteslutningsmetoden och detta kunde jag även se i observation 2 när Anna kommer och 

vill gunga med Teja och Hanna, när hon inte får vara med ”hotar” hon med att gunga 

med en annan kompis. 
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7.3 Slutsats 

Av Corsaros 15 tillträdesstrategier har jag under mina fyra observationer fått se åtta av 

dessa. Vissa återkommande, som till exempel non-verbal entry, request for access samt 

encirclement. Chansen är mycket stor att jag skulle få se alla 15, och kanske även 

sådana som inte finns med bland Corsaros strategier, om jag skulle spendera en längre 

tid med att observera barnens lek. Författarna som jag presenterat tidigare är alla 

överens om att lek är en stor grundläggande del för barns sociala kompetens och viktig 

för framtida sociala kontakter. Förskollärarna som jag intervjuat är också överens om att 

leken tar upp stor del av dagarna på förskolan och det är så det ska vara tycker dem. Det 

är ju i leken man får in det allra mesta och det viktigaste är att göra lärandet roligt. 
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1. Hur många år har du arbetat i detta yrke? 

……………………………………………………………………………………. 

2. Vad tror du leken har för betydelse för barns socialisering? 

………………………………………………………………………………......... 

3. Hur ser du att ett barn försöker ta sig in i en pågående lek/aktivitet? 

…………………………………………………………………………………..... 

4. Vilket tillvägagångssätt använder sig barnen oftast av för att ta sig in i en 

lek/aktivitet? 

……………………………………………………………………………………. 

5. Finns det några skillnader mellan flickor och pojkars tillvägagångssätt? 

……………………………………………………………………………………. 

6. Hur vägleder du barn med svårigheter att ta sig in i en lek/aktivitet? 

……………………………………………………………………………………. 

7. Ser du någon skillnad i kommunikationen i lek mellan flickor/pojkar, 

yngre/äldre? 

…………………………………………………………………………………..... 
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Bilaga 2 

Brev till föräldrar 

                                                                                                                   Datum 2 sep -15 

Till vårdnadshavare! 

 

Jag heter Jeanette och studerar till förskollärare vid Högskolan i Gävle. Under hösten 

kommer jag att göra en del av min utbildning vid förskolan xxxxxxx. Denna termin 

läser jag kursen Examensarbete i pedagogik, 15 hp. 

 

I kursen kommer jag att observera och dokumentera lekens betydelse för barns 

socialisering. Förutom dokumentationer med papper och penna i min loggbok kan jag 

använda andra dokumentationsformer och behöver då vårdnadshavarens tillstånd. 

 

Uppgiften redovisas på Högskolan i Gävle genom inlämnat examensarbete samt 

redovisning av detta i grupp. Inga bilder på barnen kommer att finnas med i uppsatsen. 

Kommun, stad/samhälle eller förskolans namn används inte och endast fingerade namn 

kan förekomma i uppgiften och i observationerna.  

 

Observationer dokumenteras med hjälp av följande ifyllda alternativ: 

(X) Ljudupptagning 

(X) Videoinspelning 

 

Min lokala lärarutbildare …………… är informerad om uppgiften. 

 

Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan finnas med i 

observationer. Efter kursens slut kommer ljudupptagningar, inspelningar och 

anteckningar att förstöras. 

 

Med vänlig hälsning Jeanette 

 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SÅ FORT SOM MÖJLIGT 

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

Barnets namn:………………………………………………… 

 

Vårdnadshavare:……………………………………………… 

 

Vårdnadshavare:………………………………………………  


