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Sammanfattning 
Leken är ett självklart moment i förskolan, det är en nödvändighet för att barn ska kunna 

utvecklas och leken ska utgöra den centrala delen av barns vardag. För att en lek ska bli bra 

och kunna fortgå krävs det av samtliga deltagare att de kan samspela med varandra.  

Syftet med det här examensarbetet har varit att ta reda på hur barn i tre till femårsåldern 

samspelar i den fria leken och hur de får tillträde till lek. Den empiriska undersökningen har 

genomförts med hjälp av observationer på en förskola. Barnen och pedagogerna på förskolan 

kände jag sedan innan då jag hade gjort verksamhetsförlagd utbildning där vid ett tidigare 

tillfälle. Genom mina observationer kunde jag se att barn ägnar en stor del av sin dag på 

förskolan åt att etablera kontakt med sina kamrater. Det är ett relationsarbete som pågår hela 

dagarna för dem och det går åt mycket uppmärksamhet, kraft och energi för att uppnå goda 

gemenskaper med andra barn och för att bli delaktig i lek och andra gemensamma aktiviteter.  

När jag studerade dem under deras fria lek såg jag att de samspelade med varandra på olika 

sätt beroende på vem eller vilka de lekte med. Utifrån litteratur jag tagit del av kan jag även 

konstatera att barn lär sig att förstå sin omvärld när de utforskar och prövar tillsammans.  

För att få tillträde till lek behöver barn ibland använda sig av olika strategier. Strategierna 

fungerar som redskap för dem. Det kan till exempel innebära att tillföra något nytt till leken 

eller att verbalt fråga om tillträde. Den amerikanske forskaren William Corsaro har genom 

många års studerande av barns fria lek funnit olika tillträdesstrategier de använder sig av då 

de söker tillträde till en pågående fri lek. Dessa strategier var min utgångspunkt då jag 

analyserade mitt empiriska material. Mina resultat visade att de flesta av barnen använde sig 

av någon tillträdesstrategi för att få tillträde till lek. En del barn prövade sig fram genom att 

byta strategi om någon strategi inte gav positivt resultat. Jag kunde även se att något barn 

använde sig av samma strategi gång på gång trots negativa resultat.  

 

Nyckelord: Förskola, samspel, lek, fri lek, lekforskning, observation, kamratkultur, 

inkludering, exkludering, tillträdesstrategier. 
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Inledning 
– ”Idag har vi bara lekt”, säger en del pedagoger till föräldrar som hämtar sitt barn efter en 

dag på förskolan. Jag undrar; vad menar de med ”bara”? Är det inte det som är meningen? 

Vanligtvis ses leken som det mest naturliga och enklaste för alla barn men det är långtifrån så 

verkligheten ser ut. Sanningen är den att leken är mer komplex än den till synes verkar. En del 

barn har svårt att veta hur de ska samspela och förhålla sig till lek. En del barn blir 

exkluderade och det kan vara smärtsamma upplevelser för dem.  

Huvudfokus i den här undersökningen har varit att synliggöra och problematisera hur barn 

samspelar i den fria leken och hur de får tillträde till lek. Jag har studerat interaktionen mellan 

barn då vuxna inte funnits närvarande. Självklart har pedagoger varit i deras närhet men utom 

räckhåll för leken. Alla barn är bra på olika saker och det är pedagogernas roll att bygga upp 

och stärka deras förmågor. Att vara lyhörd, bekräfta, ge stöd åt barns styrkor gör att deras 

framåtanda ökar och det bidrar till en positiv självkänsla. Jag har många gånger under mina 

verksamhetsförlagda utbildningar på olika förskolor, lagt märke till att det sociala samspelet 

mellan barn varierar på olika sätt beroende på vem som är med i leken. Barn har olika svårt 

respektive lätt för att leka och samspela med andra barn. En del barn tar sig in i en lek på ett 

enkelt sätt medan andra barn nekas tillträde. Jag har själv sett att barn använder sig av olika 

strategier för att komma in i en pågående fri lek. För att få svar på mina frågor har jag 

genomfört observationer på en förskola. Jag hoppas att observationerna ska ge mig mer 

kunskaper om barns samspel och hur de får tillträde till lek samt öka min förståelse för hur 

och varför barn agerar som de gör mot varandra i vissa situationer när de leker.  

Britt Tellgren (2004) har skrivit en licentiatavhandling som handlar om förskolan som 

mötesplats. Om barns samspel och strategier de använder för tillträden och uteslutningar i lek. 

Den gav mig inspiration till den här undersökningen. Tellgren har använt sig av William 

Corsaros tillträdesstrategier då hon analyserat sitt empiriska material. Under min utbildning 

har jag förstått hur betydelsefullt det är med ett väl fungerande samspel och för mig känns det 

intressant att studera barns samspel i den fria leken och försöka förstå hur den kan se ut. Den 

här problematiseringen har väckt mitt intresse och jag har därför valt att undersöka detta 

närmare.  
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Bakgrund 
Något jag funderade på innan jag började min undersökning var; hur kommer det sig att en 

del barn utan att anstränga sig får tillträde till en pågående lek medan andra barn blir stående 

och tittar på och kanske väntar på att bli tillfrågad? Barn som inte får vara med i en lek med 

andra barn väcker min sympati och önskan om att kunna ge dem möjlighet att dela gemenskap 

med andra barn känns viktig för mig. Hur vi agerar för att hjälpa barn in i en lek har bland 

annat att göra med vilken kunskap vi själva har om de förmågor som krävs för att kunna delta 

i lek och utveckla lek tillsammans med andra barn menar Johansson (2008, s.109). 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) är styrdokumentet som reglerar verksamheten i 

förskolan. I läroplanen kan vi ta del av hur betydelsefull leken är för varje barns utveckling 

och livslånga lärande och det är förskolan som ska lägga denna grund. Ett väl fungerande 

samspel mellan vuxna och barn och barn emellan, gynnar barns lärande. Ett av förskolans 

uppdrag enligt läroplanen är följande:  

”Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende 

är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla 

barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”. (Lpfö98/10, s.5). 

Förskolan är en mötesplats där många olika barn samlas varje dag. Att vistas där innebär att 

övriga personer i deras omgivning blir betydelsefulla för dem eftersom vi automatiskt strävar 

efter att känna gemenskap och samhörighet med andra människor. För barns utveckling är det 

sociala samspelet mellan barn och vuxna helt avgörande. Det sociala samspelet bidrar även 

till att barn lär sig att bland annat; samarbeta, kompromissa, lyssna och förstå hur andra 

känner och anpassa sig efter andras behov. Att känna tillhörighet är en viktig del för barn. Det 

är ett ständigt pågående arbete för barn att upprätthålla och bibehålla kamratrelationer. Barn 

gör allt för att skapa samhörighet och gemenskap med andra barn. En övergripande 

benämning för detta kallas enligt Wrethander Bliding (2007, s.7-8) för relationsarbete. Det 

innebär att barn ordnar sin sociala samvaro och det krävs av dem att de förankrar, etablerar, 

upprätthåller och bryter upp relationer med andra barn.  
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Litteraturöversikt  
För att koppla min empiriska undersökning om barns samspel och hur de får tillträde till lek 

utifrån ett teoretiskt sammanhang har jag tagit fram litteratur som har fångat mitt 

undersökningsområde. Efter att jag har tagit del av författarnas syn och tolkningar om lek har 

jag funnit ett nära samband mellan deras syn om detta och vad det innebär för våra barn idag. 

Alla är eniga om att leken är livsnödvändig för varje barns lärande och utveckling. Det har 

underlättat för mig när jag gjort analyser av mitt empiriska material. Min valda litteratur har 

påvisat för mig att definitionerna om lek har förändrats mycket genom tiderna.  

Tidigare forskning 
Eftersom den här studien är begränsad till att fokusera på samspel och tillträde till fri lek har 

urval av litteratur underlättat. För att titta på tidigare forskning har jag sökt i Libris, Google 

Scholar, Diva, avhandlingar.se samt skolporten med hjälp av sökorden: samspel, lekforskning, 

fri lek, lek, lekstrategier, inkludering och exkludering. Idag bedrivs det en del forskning kring 

barns lek och en stor del av forskningen påvisar att barn lär sig genom sin lek. Många forskare 

är eniga om att leken har en stor betydelse för den sociala utvecklingen hos barn hävdar 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1996, s.198).  

Genom historiens gång har synen på lek förändrats skriver Therese Welén (2003, s.11). I den 

internationella forskningen framgår det att barns lek fått en större betydelse under både 1980- 

och 1990-talet. De dominerande frågorna som forskarna riktar in sig på idag är hur barn: 

testar regler, samspelar med andra barn, tar ansvar i leken samt vilken roll leken har i barns 

utveckling hävdar Welén (ibid) och Ole Fredrik Lillemyr (2002, s.43) som även han skriver 

om forskning kring barns lek på internationell nivå och hur den förändrats under senare år.       

Utifrån det sociokulturella perspektivet har forskaren Annica Löfdahl (2004) gjort en studie 

om barns kommunikation i sin lek och hur leken framträder och upprätthålls. Hon menar att 

barn använder olika redskap för att utveckla och upprätthålla status och positioner i en 

kamratkultur (a.a., s.19). Hon intresserar sig mycket för handlingen i leken och hur leken 

framhävs samtidigt som hon inte har för avsikt att frångå hur samspelet ser ut. Johansson 

(2008, s.110) skriver att senare forskning visar att fri lek inte alltid bidrar till att det blir en 

positiv, social och bra utveckling för alla barn, istället bildas det hierarkier bland barn. De 

retar och exkluderar varandra långt ner i förskoleåldern.  

Under åren 1996-2000 gjorde Borgunn Ytterhus (2003) en studie av barn i åldern tre till sex 

år. Studien handlade om vad som sker i mötet mellan barn med och utan funktionshinder samt 

barn med och utan minoritetsbakgrund. Och vad som sker i största allmänhet när barn möts. 

Studien syftade även till att öka förståelsen kring barns sociala samvaro utifrån barns egna 

tolkningar. Hennes utgångspunkt fokuserade främst på barns sociala samvaro, inklusions- och 

exklusionsmekanismer och barns möten i mångfalden (a.a., s.19).  

Inneslutning och uteslutning har Marie Wrethander Bliding (2007) genomfört en 

avhandlingsstudie om. Hon fokuserade på barns relationsarbete i skolan och hur de 

organiserade sin sociala tillvaro där. Fanny Jonsdottir (2007) skrev en avhandling som handlar 
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om barns kamratrelationer i förskolan. Barnen som ingick i hennes studie var i åldern tre till 

sju år. Resultaten pekade på att 75 % av barnen ingick i någon form av vänskapsrelation. Det 

resulterar i att vart nionde barn inte valdes av någon kamrat. Resultaten visade också att det 

fanns ett samband mellan hur pedagogerna uppfattade barnens sociala egenskaper och hur 

barnen själva uppfattade sina sociala relationer (a.a., s.149). Hon lyfter fram flera resultat från 

aktuell förskole forskning som handlar om beskrivningar från barn som både är indirekta och 

direkta. Beskrivningarna handlar om hur barn genom social positionering inkluderar vissa 

barn och exkluderar andra barn från gemenskapen genom antingen ignorering eller avvisning 

(a.a., s.19-20).  Gemensamt för Wrethander Bliding (2007) och Jonsdottir (2007) är att de har 

ägnat sig åt undersökningar om barns sociala samspel och deras relationer med varandra.  

Sammantaget har forskarna Wrethander Bliding (2007), Jonsdottir (2007) och Ytterhus 

(2003), kommit fram till många likartade resultat. Som så många andra forskare, är de rörande 

överens om att är barns gemenskap och sociala samspel är viktig för deras utveckling. 

Inkludering och exkludering av barn i deras lekar påbörjas redan i förskolan visar resultaten 

från Ytterhus (2003) och Jonsdottirs (2007) undersökningar. Och Wrethander Bliding (2007, 

s.8) menar att inkludering och exkludering fortsätter långt upp i skolåldern.  

Lekens-utveckling 

Det var först i början 1800-talet som synen på barn förändrades då Friedrich Wilhelm August 

Fröbel (1782–1852) ansåg att barnets fria lek, är barnets medfödda själbedrift. Fröbels idéer 

lever vidare än idag. Många av hans efterföljare har kommit att präglas av de barnträdgårdar 

som vuxit fram under slutet av 1800-talet och början av sekelskiftet vid 1900-talets början.    

 

Jean Piaget (1896-1980) hade en naturvetenskaplig bakgrund och ett gediget intresse av 

psykologi och filosofi. Han började därför utföra observationer av barn för att studera deras 

utveckling och deras sätt att tänka. Piaget var fullt övertygad om att det gick att analysera och 

systematisera barns intelligensensutveckling skriver Lindqvist (1996, s.54,70). Men Piaget var 

egentligen inte alls intresserad av att studera leken i sig utan fokuserade mest på att undersöka 

barns tänkande. Leken kom ändå att hamna centralt i hans analyser när han undersökte det 

kognitiva området, som han ansåg hade den största betydelsen för individens intellektuella 

utveckling. Piaget delade in leken i åldersbundna (lek) stadier och menade att barns 

lekförmåga utvecklas i takt med sin biologiska mognad enligt Johansson (2008, s.110). Dessa 

lekstadier följer sedan barnets kognitiva utveckling, som han var intresserad av.  

Welén (2003, s.26-27) skriver om Piagets forskning och beskriver den som epokgörande för 

vår tid eftersom hans teorier har inneburit mycket för senare forskare. Leken betraktas ur ett 

psykoanalytiskt perspektiv som barnets naturliga sätt att bearbeta och bemästra sina upplevda 

händelser i symbolisk form påstår hon (ibid). Även Löfdahl (2004, s.12) poängterar att leken 

är mycket betydelsefull för barn då de bearbetar sina upplevelser för att skapa sig en förståelse 

och ett sammanhang av det som sker runt omkring dem. Forskaren Birgitta Knutsdotter 

Olofsson (2003, s.31-32) anser att leken är det mest centrala i barns liv och är mycket 

betydelsefull för dem. Hon menar att barn förhåller sig till verkligheten genom leken. Men för 

att kunna vara med i en lek med andra barn krävs det av dem att de kan samspela och umgås 
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med andra barn. Barn använder sig av speciella knep för att visa att en lek är en lek. De ändrar 

bland annat röstläge, sätt att tala, kroppsspråk och mimik.  

Fri-lek 

När jag beskriver fri lek menar jag att det är en lek som barnen själva tar initiativ till, av egen 

fri vilja. Leken sker spontant, utan någon vuxens delaktighet. Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson (2003, s.23) beskriver att fri lek innebär att barn själva tar initiativ till lek 

och det är de själva som bestämmer över dess innehåll. Förskolans läroplan betonar vikten av 

barns lek. Förskolan har som mål att sträva efter att varje barn: ”utvecklar sin nyfikenhet och 

sin lust samt förmåga att leka och lära” (Lpfö98/10, s.9).  

Lekens olika  betydelser 

Symbolleken 

Statens offentliga utredningar (SOU) tog fram en rapport i början av 1970-talet (SOU 

1972:26) där synen på lek grundades utifrån Piagets teorier om barns utveckling. Utredningen 

skriver om hur barn utvecklar den enkla symbolleken till en mer komplicerad låtsaslek. 

Symbolleken beskrivs i utredningen som en återspegling av vardagliga händelser och att barn 

använder sig av verklighetstrogna föremål i dessa typer av lekar. Lindqvist (1996, s.70-71) 

och Löfdahl (2004, s.112) skriver om symbollekarna barn leker för att återskapa, sortera och 

förstå sina upplevelser. I symbollekar intar barn ofta roller som utmanar dem själva, där de 

vågar vara någon annan. Dessa typer av lekar är förmånliga för dem eftersom de bearbetar 

sina upplevelser och lär sig det sociala samspelet. Genom symbollekar skapas fiktiva 

situationer och i leken gestaltar barn sina handlingar anser Lindqvist (1996, s.70). 

Låtsasleken 

Låtsasleken däremot är mer komplex och barn i högre förskoleålder och uppåt brukar leka 

denna typ av lekar. Den anses vara gynnsam för barns inlärning och utveckling hävdar 

Johansson (2008, s.113-114). Hon vidhåller att de vuxna bör hålla sig borta från denna lek i 

största möjliga mån eftersom de vuxnas närvaro som ofta innefattar krav på ordning och reda, 

hämmar leken. Därför behöver barn pedagoger som inte stör men som ändå finns i deras 

närhet som stöd. Pedagogerna behöver avsätta tid, utrymme och material för dessa lekar. Det 

är mycket betydande för barn som leker olika rollekar i låtsasleken, att pedagogerna är 

lyhörda och tillgodoser dem detta. Knutsdotter Olofsson (1996, s.196) beskriver att 

låtsasleken är som en berättelse som växer fram under lekens gång. Fantasin är stor och barn 

behöver fokusera på att lyssna och förstå varandras repliker och påhitt.   

Jensen (2008, s.153) har i sin avhandling studerat barns låtsaslek och leksignaler. Han skriver 

om leksignalen som är den mest komplexa, den förtydligar att barn leker och att leken är på 

låtsas. Leksignaler ställer många krav på ett barn såsom; social förmåga, uppmärksamhet, 

uppfattningsförmåga, återkoppling, välutvecklat språk och god finmotorik. Låtsaslek är den 

mest utvecklande och utmanande av alla lekar. Låtsaslek skiljer sig från andra sociala 

aktiviteter och bör därför uppmuntras och stödjas menar han.  
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Lärandets  betydelse  för  leken  

Leken är oerhört viktig för varje barns lärande och utveckling eftersom det är där de tolkar 

och bearbetar upplevelser från sin omvärld. Och genom iakttagelser förs kunskapen sedan 

över till deras lek menar Vygotskij (1995, s.9) Fantasi är något som barn ofta tar fram i sin lek 

(a.a., s.22) även den egenskapen har en betydelsefull funktion för barns utveckling. Den 

lägger grunden för barns skapande och det blir barnets livsviktiga skola. Utifrån Vygotskijs 

synsätt lyfter Welén (2003, s.30) fram lekens vikt och plats i barns lärandeprocess. Även 

Löfdahl (2004, s.21) påstår att leken skapar kunskap, mening och förståelse för barn. 

Vygotskij (1995, s.15) beskriver den proximala utvecklingszonen. Vilket menas att genom att 

samarbeta med någon som kan lite mer, än vad man kan själv – får man ny kunskap. Med 

andra ord kan ett barn genom att leka med någon annan som har större och fler referensramar 

få bredare kunskap än om barnet hade lekt på helt egen hand. Denna process är i allra högsta 

grad meningsfull för barn då den gynnar deras utveckling och lärande. Welén (2003, s.9) 

menar att det idag finns olika forskningsresultat om lekens betydelse för små barns lärande, 

men det bedrivs alldeles för lite forskning i ämnet lekpedagogik och hon har därför i sin 

rapport gjort en överblick av lekens betydelse för barn och för deras lärande.   

I förskolor görs det ibland skillnad på lek och lärande, skriver Johansson & Pramling 

Samuelsson (2006, s.22). Ibland kan en del av dagen ägnas till lek och den andra delen av 

dagen ämnas till lärande. Johansson & Pramling Samuelsson (ibid) menar också att många 

pedagoger har en tro om att det är de planerade, målmedvetna aktiviteterna som de själva 

statar upp - är de situationer, då barnen lär sig något. Men författarna menar istället att lek och 

lärande ska tolkas som en helhet. Lek bör integreras med lärande och vice versa och de tar 

avstånd från ett dualistiskt förhållningssätt till lek och lärande. Enligt dem lär sig barn lättare 

när det är roligt och lustfyllt och när de känner engagemang till sitt lärande.  

Det stämmer väl överens med Johanssons (2008, s.113) definition av vad lek innebär. Även 

hon menar att barn lär sig av varandra när de möter andra barn och det är då de lär sig att 

kommunicera, läsa av och förstå lekens regler. Både Löfdahl (2004, s.41) och Johansson 

(2008, s.111) skriver att inom lekforskningen är många eniga om att barns utveckling och 

lärande sker i leken genom deras gemensamma, rika och meningsfulla sammanhang. Även 

förskolans läroplan betonar vikten av barns lek. Ett av förskolans uppdrag beskrivs i 

förskolans läroplan enligt följande: ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan” (Lpfö98/10, s.6). 

  



12 
 

Samspelet  och  kommunikationens  betydelse  för  leken  

Barns samspel och sociala kompetens utvecklas genom att delta i lek. Leken bidrar till att 

barn lär sig att bland annat skratta, bli arga utan att slåss, känna och visa sympati och empati 

menar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s.86). För att en lek ska kunna fortgå, bli 

djupare och få harmoni krävs det att kunna behärska och följa tre sociala lekregler menar 

författarna (ibid). De sociala lekreglerna är; samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Med 

samförstånd menas att alla som är med i leken är överens om att det är en lek och att de även 

är införstådda med vad de leker. Ömsesidigheten innebär att alla är på jämställt plan, oavsett 

styrka eller ålder. Turtagande menas att det är viktigt att alla i leken får vara med och ta 

initiativ vid olika tillfällen.  

Även Johansson, Pramling Samuelsson & Engberg (2003, s.37) vidhåller att dialogen, 

samspelet och den omgivande miljön, är avgörande för utvecklingen hos människan. För att 

barn ska kunna bilda gemensamma lekar i en barngrupp krävs det en kommunikativ 

kompetens hos dem, annars kan de inte tolka, delta och utvecklas i leken menar Löfdahl 

(2004, s. 13,21). Språket är ett stort och många gånger avgörande verktyg som barn använder 

sig av i sin lek. Förutom att leken är en social process, konstaterar Vygotskij (1995, s.8) att 

det är en kommunikativ process eftersom språket är det redskap som utgör stor del i barns lek. 

Han menar att ord och handling hänger samman med varandra. Welén (2003, s.30) beskriver 

Vygotskijs helhetssyn han hade då han tittade på barns utveckling och menade att han var en 

stark motståndare till kognitiva teorier eftersom han ansåg att leken har sitt ursprung ur ett 

socialt och emotionellt tryck.  

Under en dag på förskolan sker det många deltagarförhandlingar mellan barn skriver 

Johansson (2008, s.110) och Tellgren (2004, s.64). I sådana förhandlingar pratar barn ihop sig 

om bland annat; vilka som ska leka och vilka som ska vara med i leken. Förutom bra samspel 

och kommunikation som är betydelsefullt i lek, krävs det även regler för att en lek ska fungera 

och kunna fortgå. Det är inte alltid leken är positiv, samlad och trevlig i sin tillvaro menar 

Johansson (2008, s.110). Leken kan vara mycket komplex och det pågår ständigt 

förhandlingar om rollfördelning och dess innehåll. Många gånger ingår det makt och 

positioneringar i lekar något som vi vuxna oftast inte ser.  

När barn skapar gemenskap och samhörighet med andra barn använder de sig av kulturella 

redskap. Dessa redskap fungerar som hjälpmedel och resurser i olika sociala situationer, både 

fysiska och psykologiska. Fysiska är ofta kläder och psykologiska är språket. Dessa resurser 

använder barn i interaktion med sin omvärld och det kan vara artefakter som till exempel 

kläder för att uttrycka en genenskap med andra och det kan vara språkliga verktyg som att till 

exempel att prata på samma sätt för att skapa sig gemenskap. Andra barn kan även fungera 

som en resurs för en del barn. Handlingar och kunskap medieras av kulturella redskap. Ett 

medierat handlande innebär att människors agerande färgas av vår kultur, kulturella och 

fysiska redskap vi använder, som till exempel talet påstår Wrethander Bliding (2007, s.66-67).  

Granberg (2002, s.23-24) hävdar att leken faktiskt börjar redan på skötbordet, där barn ges 

möjlighet till samvaro och samspel med andra människor. Hon menar att under hela 
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barndomen utvecklas barn genom leken både; fysiskt, känslomässigt, kreativt, socialt, 

språkligt och intellektuellt. Allt barn lär sig, sker i lekens form.   

Strategiers betydelse för leken 

I leken förekommer det sociala regler menar Knutsdotter Olofsson (2003, s.94). Dessa regler 

hjälper barn att veta hur de ska förhålla sig till varandra i lek genom att de känner till; vad de 

leker, hur de turas om samt när de ska avsluta leken. Liknande regler har också författarna 

Wrethander Bliding (2007) och Ytterhus (2003) kommit fram till genom sina undersökningar. 

Dessa regler hjälper barn att komma in och vara kvar i en lek. 

Britt Tellgren (2004) skriver i sin licentiatavhandling om barns samspel i lek och beskriver 

olika strategier barn använder för att utesluta andra barn och för att få tillträden till lek (a.a., 

17). Strategierna bygger på varandra och resultat från hennes undersökningar visade att barn 

ofta bytte strategi om någon strategi inte gav positivt resultat. Barnen gav inte upp så lätt (a.a., 

s.132). Hon menar att barn behöver hitta strategier för specifika tillfällen som fungerar just för 

den stunden. Vilket även Ivarsson (2003, s.123) förespråkar i sin avhandling där hon skriver 

att ”social interaktion rör sig kring ett här och ett nu”. Tellgren (ibid) menar vidare att 

strategierna inte kan tas förgivna eftersom det inte finns givna svar för vilka strategier som 

fungerar bäst vid olika tillfällen.  

Tellgren (2004, s.94) konstaterade att barn i interaktion med andra barn använder sig av olika 

strategier såsom; tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier. Hon kunde se att barn iakttar 

en lek, avkodar den, och använder sedan olika passande strategier för att få tillträde till en lek. 

Utifrån Tellgrens (ibid) undersökning visade det sig att de vanligaste sätten för barn att ta sig 

in i pågående lek var enligt följande: 

 Tittar på och väntar på att bli tillfrågad 

 Försöker bli attraktiv och tillföra något nytt till leken 

 Frågar om de får vara med i leken 

 Kastar sig in i leken 

 

Tillträdesstrategierna som Tellgren beskriver grundar sig från William Corsaros tolkningar då 

han under många år studerade barn i deras fria lek. Han såg att barnen använde sig av olika 

strategier när de sökte tillträde till en lek. För att barn ska kunna använda dessa strategier 

behöver de ha utvecklat en samvarokompetens vilket de endast gör i samspel med andra. 

Utifrån dessa iakttagelser har han arbetat fram olika strategier för hur inkludering och 

exkludering ser ut i lek. Enligt honom är det en ansträngande uppgift för barn att få tillträde 

till lekgrupper, hålla kvar samspelet och få vänner skriver Johansson (2008, s.113). Corsaro 

(2005, s.142) konstaterade att barn i förskolan mycket sällan ställer frågor som: får jag vara 

med och leka? Eller vad gör ni? Anledningen var att de barnen oftast blev nekade att få vara 

med i en lek. Något som Tellgren (2004, s.131) inte riktigt höll med om utifrån hennes 

resultat.  
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Tellgren (a.a., s.94, 131) redogör hur Corsaros tillträdesstrategier fungerar när barn använder 

dem i det sociala samspelet för att få tillträde till en pågående lek, men det krävs att barnen 

väljer vilka strategier som fungerar för olika tillfällen menar hon. Corsaros (1979, s.25-26) 

tillträdesstrategier är skrivna i den ordningen han ansåg att de var mest använda i fallande 

skala. Tellgren (2004, s.79-80) har i sin avhandling tolkat, definierat och översatt strategierna 

till svenska enligt nedan: 

 Icke verbal entré - att träda in i ett område där händelser pågår men utan att säga 

något. 

 Att producera en variant av pågående handling - att gå in i ett område där leken 

pågår och skapa något liknande av det som redan händer. Både verbalt och icke 

verbalt. 

 Avbrytande, störande entré - att fysiskt avbryta eller störa en pågående lek. 

 Omringande av område - att fysiskt cirkulera i närheten av där leken utspelar sig 

genom icke verbal markering. 

 Att verbalt göra anspråk på området eller något föremål - Att verbalt göra anspråk 

på något som barnet vill ha. 

 Fråga om tillträde - barnet frågar om tillträde till deltagande i leken. 

 Fråga en deltagare - fråga någon av deltagarna om inträde. 

 Att referera till vuxnas auktoritet - fråga en vuxen om inträde till deltagande i leken. 

 Att erbjuda en sak - Verbalt eller icke verbalt ge en gåva som till exempel en leksak 

eller present till någon av deltagarna i leken. 

 Hälsning - Att verbalt hälsa på samtliga eller någon deltagare i leken. 

 Refererar till vänskap eller medlemskap - träda in i en pågående lek genom att 

referera till medlemskap eller vänskap. 

 Hjälp från en icke deltagare - verbalt kunna fråga någon utomstående om inträde i 

leken. 

 Accepterar inbjudan - att vänta på att bli tillfrågad från en eller flera av deltagarna. 

 Föreslår andra aktiviteter – att fråga en eller flera deltagare om att vara med i någon 

annan aktivitet. 

 Att referera till individuella kännetecken – att producera verbal referens till 

individuella kännetecken eller fler deltagare i leken.  

 

Förutom att lära sig de olika tillträdesstrategierna för att få tillträde till en pågående fri lek 

behöver barn även tänka på hur de gör när de söker tillträde. Ytterhus (2003, s.41-42) kallar 

det för lekens pendel och skriver om den nederländske filosofen och biologen Fredrik Jacobus 

Johannes Buytendijk (1933) som påstår att det krävs socialt flyt för att kunna behärska en 

kontextuell medvetenhet i en lek.  
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”Att gå in i pågående lek handlar om att knuffa till lekens pendel just när den passerar 

och upprätthålla rytmen men öka farten och intensiteten så att de som redan håller på att 

leka upplever initiativet konstruktivt. Det fodrar en social träffsäkerhet” (Ytterhus 2003, 

s.42.)  

Ytterhus (2003, s. 52) studerade barn under fri lek på en förskola och hon kom fram till bland 

annat att barnen förhöll sig till olika sociala förbudsregler. Dessa förbudsregler använde 

barnen för att tala om vilka beteenden som inte var acceptabla att använda mot varandra. Det 

var ett par förbudsregler som användes mer frekvent än andra och dessa var enligt följande 

(ibid):  

 man får inte förorsaka någon annan fysisk smärta  

 man får inte känna fel  

 man får inte förlora ansiktet  

 man får inte förstöra andras lek  

 man får inte vara ”frånstötande” eller ”snuskig”  

 

Hon såg att det var en kamp bland barnen att komma in och få en socialt uppskattad position i 

barngruppen. För att ta sig in i en lek använde sig barnen av olika strategier eller resurser som 

Ytterhus kallar det för. Detta stärkte och gagnade relationerna mellan barnen samt 

underlättade deras samverkan. Resurserna var enligt Ytterhus (2003, s.70):   

 att fråga om man fick vara med i en lek  

 att vara snäll och trevlig  

 att spela sin roll  

 att vara kreativ och rolig  

 att vara spontant närvarande  
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Teoretiska utgångspunkter utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Den här undersökningen utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv där barn ses som sociala 

aktörer, vilket innebär att meningsskapande sker i deras gemensamma lekar enligt Löfdahl 

(2004, s.11). En grundläggande syn utifrån ett sociokulturellt perspektiv och sammanhang är 

att; vi människor etablerar, ordnar och utvecklar vårt liv genom samspel i de vardagliga 

situationerna vi befinner oss i. Detta perspektiv omfattas av en teori som säger att barn 

utvecklar sin kognitiva-, emotionella och sociala förmåga genom att de ingår i sociala 

relationer med andra barn (ibid). En sociokulturell syn på kunskap och lärande innebär att vi 

förstår att det sker i samspel mellan individer och inte enbart inom varje individ förklarar 

Elfström et.al (2008, s.31).    

Den ryske psykologen Lev Semënovic Vygotskij (1896-1934) var en pedagogisk teoretiker 

som visade sig ha en enorm betydelse för vår utvecklingspsykologi.  Hans forskning berörde 

barn och deras utveckling genom socialt samspel. Han var den som grundade den 

sociokulturella teorin och där ingår en lekteori som beskriver hur barn utvecklar en 

medvetenhet om sin omvärld genom att de leker. Johansson (2008, s.111) förklarar också att 

Vygotskij såg på barn i leken som en slags önskeuppfyllelse. Det barnet inte får göra i 

verkligheten, kan barnet få chans att göra i sin lek istället. Lärandet sker i leken och det är det 

som är barnets livsviktiga skola. När barn leker, tolkar och bearbetar de sina upplevda intryck 

av verkligheten. Lekens grund är upplevelserna hos varje barn som väcks till liv, där även 

fantasin styrs av deras känslor. Leken gestaltar olika livssituationer, och alla lekar har regler 

att följa hävdar han (ibid). Lindqvist (1996, s.69-70) vidhåller om att barn i leken ger sina 

upplevelser liv genom att de tolkar och dramatiserar sina upplevelser.  

Leken är mycket betydelsefull för barn då de bearbetar sina upplevelser för att skapa sig en 

förståelse och ett sammanhang med det som sker runt omkring dem poängterar Löfdahl 

(2004, s.21). Hon menar att leken fungerar som ett slags eko av vad de sett och hört från de 

vuxna. Det är mycket vanligt att barn dramatiserar sina upplevelser genom gestaltning och 

förvandling. Dramatisering är enligt Vygotskij (1995, s.22) ett utmärkt tillvägagångssätt för 

barn att ge utlopp för känslor och upplevelser och där utvecklas både deras fantasi och 

kreativitet. Leken bidrar till utveckling av barns karaktär samt om uppfattningar av världen 

genom kunskaper de delar med sig av i leken tillsammans med andra barn. Men barns lek är 

långt ifrån enkel att rekonstruera utan det krävs omfattande bearbetningar av barns upplevda 

intryck för att det ska kunna generera en ny verklighet som är anpassad till deras behov och 

intressen. Även Welén (2003, s.30) beskriver Vygotskijs syn om barns lek på samma sätt som 

han själv beskriver det, nämligen att leken ska ses som en social process där varje människa 

formas av social och kulturell påverkan i sin omgivning. Leken ska ses som det främsta sättet 

för barn att utforma en förståelse av sin omvärld. Vygotskij (1995, s.8-9) hade en 

grundläggande teori om att leken är ett redskap barn använder sig av vare sig det är enskilda 

eller gemensamma sammanhang, för att socialiseras in i ett samhälle och för att förstå och 

bearbeta upplevelser från omvärlden (ibid). Dessa teorier är grundläggande och en stor del av 

det sociokulturella perspektivet.  
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Kamratkultur 

Begreppet kamratkultur utvecklades av William Corsaro under 1970-talet och har visat sig bli 

ett utmärkande drag för barns speciella sätt att interagera med varandra och utveckla 

gemensam kunskap enligt Löfdahl (2004, s.28,42). Kamratkulturer kan förklaras som barns 

skapande och är en uppsättning av: aktiviteter, rutiner, artefakter, värderingar och 

ställningstaganden som barn producerar och delar med sina jämnåriga kamrater enligt 

Johansson (2008, s.112). Barn producerar sin egen unika kamratkultur och reproducerar sin 

omgivning. De reproducerar vuxenkulturer och skapar nya versioner av dessa. Det är 

kollektiva handlingar som ständigt förändras. Detta kallar Corsaro (1997, s.18) för tolkande 

reproduktion, vilket är ett begrepp som många andra barnforskare har använt sig av. Ett 

exempel är Löfdahl (2004, s.28) som menar ”att innehållet i barns lekar blir faktorer som 

bidrar till barns utveckling men även påverkar kulturen på längre sikt”. Wrethander Bliding 

(2007, s.59) visar i sin studie hur barn genom den tolkande reproduktionen utvidgar och 

utvecklar sina egna kamratkulturer.  

Barn konstruerar ofta flera lokala kamratkulturer, genom att de sorterar och håller isär 

kamrater. Socials status och kön är några faktorer som spelar en stor roll i hierarkin. Genom 

kamratkulturer konstruerar barn sina relationer, sociala identiteter som de förädlar, gör om 

och ständigt utvecklar. Barn jämför kunskaper och gemenskaper med varandra och genom 

dispyter och konkurens med varandra, utvecklas deras identiteter. Dispyterna är betydelsefulla 

för att skapa en bild av sig själv, skapa solidaritet i gruppen samt testa sina 

vänskapsförhållanden påstår Tellgren (2004, s.134-135).  

Deltagandestruktur är kännetecken på lekrutiner hos små barn som till en början är enkla och 

icke-verbala och de har ett centralt värde i kamratkulturer, det vill säga att göra saker 

tillsammans enligt Corsaro (2005, s.110) och Johansson (2008, s.113).  

Interaktionsutrymme 

Att ansluta till en pågående lek utan att leken blir avbruten eller förstörd fodras det stor 

finkänslighet och träffsäkerhet för. Barn som är inne i en pågående lek skyddar ofta leken 

(försvarande av interaktionsutrymme), och när något nytt barn tillträder finns det stor risk att 

leken blir avbruten, förändrad eller förstörd på något sätt menar Johansson (2008, s.113). 

Förskolebarn visar två tydliga mönster. Det ena är att få delta i en social gemenskap, det vill 

säga bli del av ett interaktionsutrymme, det andra är att försvara sitt eget interaktionsutrymme 

menar Corsaro (1985, s.123). När barn leker vill de ibland försvara sitt interaktionsutrymme 

och detta gör de genom att neka andra barn tillträde till leken skriver Tellgren (2004, s.25). De 

vill inte att leken ska bli avbruten och då utesluter de andra barn som vill vara med och på det 

viset försvarar de sitt eget interaktionsutrymme menar Wrethander Bliding (2007, s.43). På så 

vis stärks också banden mellan dem som är med i leken. För att bygga upp ett 

interaktionsutrymme krävs det av barn enligt Tellgren (2004, s.72) att de skapar sig 

interaktion med andra barn. Vid uppbyggandet av interaktionsutrymme blir 

deltagarförhandlingar tydliga. I leken behöver barn förhandla om vem som ska vara med vem 

och vilka roller samtliga ska ha. Lek och kamratrelationer kan vara sköra och ömtåliga och 

risker för avbrott i lek är många, därför blir försvarande av interaktionsutrymmet något som 
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barn använder sig av (a.a., s.76). När barn lär sig att försvara sitt interaktionsutrymme blir de 

samtidigt medvetna om att de kan göra egna förhandlingar (a.a., s.130).        

Exkludering 

Innebär att inte få vara med, att inte tillhöra någon eller några. Att stå ensam utanför 

gemenskap. Barn utesluter andra barn för att skydda en pågående lek då de inte vill att leken 

ska bli avbruten, detta kallas för försvarande av interaktionsutrymme enligt Wrethander 

Bliding (2007, s.43). Därför får ibland inte barn vara med i en pågående lek och det behöver 

nödvändigtvis inte ha något att göra med vem det är som frågar, utan det beror oftast på att 

barn vill försvara leken genom att neka andra barn inträde. Exkludering innebär också att det 

förstärker andra barns samhörighet skriver Wrethander Bliding (2007, s.176) och förklarar att 

exkludering och inkludering är som två olika sidor av samma mynt. Wrethander Blidings 

(2007, s.177) resultat från sin studie av barn i förskolan kunde konstatera att det fanns två 

former av exkludering. Den ena formen var att barn systematiskt och kontinuerligt 

exkluderades från gemenskapen. Den andra formen av exkluderingen berodde på att det fanns 

pågående relationsarbete, som höll på att övergå till en djupare relation.  

Inkludering 

Innebär att tillhöra någon eller några, att ingå och vara en del av en gemenskap. Att ingå i 

sociala samspel med andra, att ta med andra i sina aktiviteter. Att bli inkluderad innebär att 

känna tillhörlighet, gemenskap och samhörighet med andra människor. Inkludering innebär 

att det oundvikligen är någon som blir utesluten och exkluderad, eftersom man inte kan vara 

med alla på en och samma gång menar Wrethander Bliding (2007, s.176).     

Samvarokompetens  

Samvarokompetens är en förmåga barn utvecklar i samspel tillsammans med andra barn. Barn 

har en varierande förmåga när det gäller att leka med andra barn och de utvecklar olika 

samvarokompetenser enligt Johansson (2008, s.114). Eftersom samvarokompetens utvecklas 

på olika sätt är det därför inte alltid självklart att alla barn vet hur man tar sig in i en pågående 

lek. En del barn behöver hjälp med att lära sig utveckla sin samvarokompetens och det bör 

pedagoger på förskolan hjälpa dem med. När barn utvecklar samvarokompetens lär de sig att 

läsa av barns samspel och de lär sig att koda av en pågående lek. En väl utvecklad 

samvarokompetens underlättar för barn när de tillträder en lek och samtidigt gör så att leken 

fortgår enligt Johansson (2008, s.115). När ett barn lyckats få tillträde till en lek är det oerhört 

betydelsefullt för barnet att anpassa sitt förhållningssätt i leken så att leken fortgår och 

utvecklas samtidigt som barnet behåller sin roll i leken.  

Sommer (2005) har gjort en undersökning av femåriga norska barns lek i förskolan. Studiens 

resultat konstaterade att det fanns fyra olika mönster av samvarokompetens. Dessa var: 

samvarokompetenta mönster, självartikulerande mönster, konformitetsmönster samt sociala 

isolerings mönster. Dessa mönster tolkas som sociala processer och de består av barnens 

uppförande och personlighet (a.a., s.162). Johansson (2008, s.116) menar att barns 

samvarokompetens utmärks av deras dubbla förhållningssätt. Det innebär att barn både kan 

uppmärksamma och rätta sig efter andra barns avsikter och även markera och anpassa sig 

efter sina egna ändamål. Förhållningssättet innebär att barn dels behöver kunna urskilja vad 
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som pågår i en lek och dels hitta passande strategier för sitt eget inträde i en lek. Hon menar 

vidare att samvarokompetens är en central del i vår kultur eftersom det är där barns utveckling 

sker samt att det främjar deras välmående. Samvarokompetens är ett omfattande begrepp och 

Sommers (2005, s.171) tolkning är att: ”samvarokompetenta barn visar en speciell förmåga att 

tolka den sociala meningen när det gäller både de enskilda individernas samspel och gruppens 

samspel.  

Relationsarbete-relationsprojekt    

Relationsarbete är en övergripande benämning som menar att barn ordnar sin sociala tillvaro 

genom att skapa samhörighet och gemenskap med andra, förklarar Wrethander Bliding (2007, 

s.7). Det är ett ständigt pågående arbete för barn och det innebär att de måste etablera, 

förankra, upprätthålla, markera avstånd och till och med bryta upp relationer ibland. 

Relationsarbetet utgör en stor del av barns vardag.  

Relationsprojekt är mer specifika, sociala projekt där barn arbetar med relationer i vissa 

grupperingar enligt Wrethander Bliding (2007, s.8). I stora barngrupper är det inte möjligt för 

barn att skapa nära gemenskap med alla utan de gör automatiskt uppdelningar bland barn som 

de vill vara närmare än andra. Relationsprojekt är ytterst levande och ett ständigt pågående 

arbete som behöver upprätthålls genom att även här: etablera, förankra, upprätthålla, bryta 

upp och avsluta relationer ibland. Relationsprojekt avgränsas inte till olika delar av dagen 

utan pågår under hela tiden i alla olika sammanhang där barn vistas.  
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Syfte  

Mitt syfte i den här undersökningen är att få mer kunskap om hur barn samspelar och förhåller 

sig till varandra när de leker helt fritt utan vuxnas närvaro samt hur barn får tillträde till en 

pågående fri lek.  

Frågeställningar 
1) Hur ser samspelet ut mellan barn i den fria leken?  

2) Hur får barn tillträde till lek?  

Metod 

Datainsamling 

Jag valde att använda mig av observation som metod för denna undersökning. En fördel med 

att använda observation som datainsamlingsmetod är att någon finns på en angiven plats och 

man ser direkt vad som händer menar Esaiasson et.al (2007). De påstår att observation som 

datainsamlingsmetod är särskilt lämpligt ”när man vill studera processer eller strukturer som 

är svåra att klä i ord” (s. 344). Observation är en passande metod att använda för att bland 

annat synliggöra olika fenomen som man har för avsikt att undersöka närmare. Det är ett 

tillförlitligt och utmärkt arbetsredskap att använda sig av för att göra olika undersökningar 

eftersom de fångar upp barns naturliga beteende (ibid).  

Observationerna gjorde jag under pågående fri lek och jag intog en roll som fullständig 

observatör. Det innebär att jag inte var delaktig i barngruppen utan mitt fokus var enbart att 

observera. Under observationerna förde jag löpande protokoll vilket Rubinstein Reich & 

Wesén (1986, s.15-16) skriver om där de menar att man under en varierad tidslängd eller 

regelbundna tidsintervaller beskriver med egna ord någon specifik händelse. 

Utifrån Esaiasson et.al (2007, s.351-353) kom jag fram till att en kvalitativ metod i min 

undersökning bäst skulle lämpa sig eftersom jag hade för avsikt att observera barns samspel 

och hur de fick tillträde till lek. Stukát (2005, s.49) påstår att observation som metod är 

tillförlitlig då man undersöker människors handlingar. Han beskriver hur man genom 

kvalitativ metod kan lära sig att förstå och tolka beteenden som framkommer under 

observationer. På det viset får man en djupare förståelse för sammanhanget (a.a., s.32). Inom 

pedagogiken brukar observationer uppfattas som en uppmärksam iakttagelse menar Bjørndal 

(2005, s.26) och förklarar att det är nödvändigt för den som observerar att vara medveten om 

att ens tidigare erfarenheter och föreställningar påverkar det jag upplever och ser.  

Jag spelade in ljudet vid några få tillfällen under mina observationer för att lättare urskilja 

olika mönster och sammanhang i mitt analysarbete. Rubinstein Reich och Wesén (1986, s.15) 

anser att det finns en fördel med att spela in ljudet eftersom det fångar upp detaljerad och 

oarbetad information på ett sätt som inte är så arbetskrävande. Nackdelen kan dock vara att 

väsentlig information från kroppsspråket inte kommer med. 
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Urval och genomförande  

Till denna undersökning valde jag att göra observationer på en förskola som jag tidigare har 

gjort verksamhetsförlagd utbildning på. Förskolan är placerad i en medelstor kommun i 

mellersta Sverige. Förskolan har två syskonavdelningar, med totalt tjugo barn i åldern ett till 

fem år. På avdelningen där jag befann mig fanns det fyra rum. Rummen var uppdelade efter 

olika aktiviteter. Det fanns en hem-vrå, en lego-vrå, ett rum som användes till; 

konstruktionsrum/matrum/samlingsrum samt ett stort rum i mitten av lokalen som användes 

till allt. Gården på förskolan var tämligen liten. Men det finns större lekplatser i 

bostadsområden i närheten som pedagogerna kan gå till med barngruppen.  

Eftersom jag valde att göra mina observationer på en förskola som jag tidigare hade gjort 

verksamhetsförlagd utbildning på blev det enklare för mig i mina kontakter med både 

pedagoger, föräldrar och deras barn. Jag kontaktade dem via telefon och informerade 

pedagogerna väl genom att jag berättade för dem om min undersökning och vad mitt syfte 

var. Jag mailade sedan min tillståndsbilaga (se separat bilaga) till pedagogerna som de delade 

ut till de föräldrar vars barn jag hade före avsikt att observera. När jag sedan fått tillstånd från 

samtliga föräldrar som hade barn i åldern tre till fem år, bokade jag in med pedagogerna vilka 

dagar som jag skulle komma till dem.  

Min utgångspunkt var att observera barnen när de lekte i den fria leken, utan någon vuxens 

närvaro. Jag valde att göra observationer då jag såg att det fanns ett samspel mellan de barn 

jag hade för avsikt att observera och därför har tidpunkten varierat för varje observation. Jag 

tog beslut om att jag skulle utföra mina observationer inomhus för att inte riskera att barn från 

den andra avdelningen skulle vara ute samtidigt då jag inte hade tillstånd att observera dem. 

Det var även lättare att göra anteckningar under observationerna inomhus eftersom det var 

kallt ute den veckan jag var på plats på förskolan. 

Jag var på förskolan under fem dagar och genomförde sammanlagt tjugo stycken 

observationer av 15 stycken barn i åldern tre till fem år. Barnens ålder förkortar jag med år 

och månad inom parentes. Till exempel (3,4) menas att barnet är; tre år och fyra månader. 

Urvalet av barnens ålder var noggrant genomtänkt och anledningen var att barn i den åldern 

oftast är mer verbala än de yngre barnen samt att de har utvecklat sin lek på ett mer varierande 

sätt som skulle bidra positivt till min undersökning och för att få fram resultat till min 

empiriska datainsamling. Forskaren Knutsdotter Olofsson (2003, s.82) menar att när barn är 

runt 18-24 månader gamla börjar det sociala samspelet ta fart och därför blir mitt urval av 

ålder passande till den här studien.  

Jag upplevde att det ibland var svårt att välja ut en bra plats att vara på under en del 

observationer. Och kom jag för nära barnen blev leken ibland avbruten av min närvaro. 

Barnen rörde sig runt bland rummen och jag fick snabbt följa med och anpassa avståndet till 

dem i de olika rummen.  

Det sammanlagda arbetet med observationerna tog mig cirka sju timmar att genomföra och i 

dessa timmar ingick min tid att renskriva mina anteckningar från varje observation i direkt 

anslutning efteråt. Av dessa sju timmar är tre av dem ägnade åt observationer. 
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Observationerna har varierat i antal minuter, allt från fem minuter till tjugo minuter. Det har 

varit situationerna under varje observationstillfälle som har fått avgöra hur länge jag 

observerade. Utifrån de tjugo observationer jag genomförde har jag valt att presentera fyra av 

dem. Anledningen till varför jag valde ut just dessa fyra observationer är därför att de fångar 

in de tillträdesstrategier som jag märkte ofta var återkommande hos de barn jag observerade. 

Alltså de strategier som jag tyckte att barnen använde sig av mest. Även under mina 

verksamhetsförlagda utbildningar på olika förskolor kunde jag se att dessa tillträdesstrategier 

var mest förekommande.      

Reliabilitet och Validitet  

Jag är medveten om att min undersökning inte kommer att kunna ge mig generaliserbara 

kunskaper om barns samspel i lek och hur de får tillträde till lek eftersom mitt empiriska 

material av observationer är begränsat till ett fåtal barn.  

Mina observationer är gjorda i en autentisk miljö och jag intog en roll som fullständig 

observatör, vilket är bra för att öka reliabiliteten (tillförlitligheten) i undersökningen, eftersom 

jag då kunde ha full fokus under varje observation. Dock är reliabiliteten relativt begränsad 

eftersom observationer endast är gjorda under ett få antal dagar, på ett få antal barn samt att 

undersökningen enbart innehåller en metod. Hade jag gjort undersökningen ihop med en 

studiekamrat hade det empiriska materialet fått en högre tillförlitlighet.  

Etiska-överväganden 

Att vara etisk medveten innebär att jag är medveten om vilka värderingar jag har samt att de 

påverkar mitt eget handlande. Att medvetet reflektera över mitt förhållningssätt är mycket 

betydelsefullt för att agera på rätt sätt vid rätt tillfälle. Observatören behöver även granska sitt 

egna förhållningssätt och fundera över vilka normer, värderingar och regler som råder. Att 

tydliggöra dessa och att vara villig att se över dem gynnar min egen utveckling, hävdar Gren 

(2007, s.19).  

Bjørndal (2005, s.40) betonar vikten av att ha samtycke från vårdnadshavare då man utför 

observationer av minderåriga barn, för att minska risken att någon individ blir kränkt eller 

komma till skada. Eftersom den här undersökningen bestod av observationer gjorda på barn, 

krävdes det av mig att jag hade samtycke från barnens föräldrar samt att jag informerade dem 

att materialet inte kommer att användas till annat syfte enligt Vetenskapsrådet (2003) 

(www.vr.se). Samtliga pedagoger fick även en utförlig beskrivning av mitt syfte och mål.     

För att undvika något etiskt dilemma i samband med mina observationer hade jag i åtanken att 

följa de olika etiska grundläggande principerna om etik enligt Gren (2007, s.37). Dessa 

grundläggande principer är enligt följande: principen om självbestämmande (att människor 

ska ha rätt att bestämma över sig själ), principen om rättvisa (att människor ska behandlas 

lika, där de i saker har samma förutsättningar), principen om maximal godhet (att man ska 

göra så mycket gott som möjligt, minska lidande och förebygga skada), principen om 

minimalt lidande (att man ska i minsta möjliga mån skada eller förorsaka lidande). Dessa 

principer följer jag då det är mycket viktigt att ta hänsyn och respektera barns integritet och 
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självbestämmande. Skulle något av dessa ha visat sig under mina observationer hade jag 

omedelbart avbrutit mina observationer.    

Förskolan och barnens namn nämner jag inte i den här undersökningen eftersom jag vill 

skydda deras identitet av anonymitetsskäl. Barnens namn i den här studien är fingerade namn. 

Förutom att ta hänsyn till de etiska grundläggande principerna inom forskning finns det även 

fyra allmänna huvudkrav att ta hänsyn till och dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (www.vr.se). 

Informationskravet 

Innebär att få med all nödvändig information om hur till exempel undersökningen har 

genomförts. Det är ytterst viktigt att inte utelämna någon väsentlig information som kan 

riskera att bli vilseledande för den som läser artikeln. Texten som skrivs ska även vara 

formulerad på ett korrekt sätt så att läsaren inte behöver stöta på några oklarheter. Med ett 

korrekt sätt menar jag att texten inte ska vara; obegriplig, tvetydig, oklar eller olämplig på 

något annat sätt. En forskare bör informera berörda personer att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. Berörda personer ska även 

informeras om syftet och om deras uppgift i undersökningen och villkoren som råder för dem.  

Samtyckeskravet 

En deltagare som är med i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

En forskare ska ha samtycke från sina undersökningsdeltagare och när det gäller barn under 

15 år måste samtycke ges från deras vårdnadshavare. De medverkande i en undersökning har 

även rätt att bestämma; hur länge och på vilka villkor de skall delta. De medverkande har 

även rätt att när de själva vill kunna avbryta sin medverkan utan att det blir några som helst 

negativa konsekvenser för den personen.   

Konfidentialitetskravet 

Berörda personer som ingår i en undersökning skall ges konfidentialitet och 

personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga personer inte kan ta del av dem. Berörda 

personer som ingår i ett forskningsprojekt som innefattar etiskt känsliga uppgifter om enskilda 

personer bör skriva under en tystnadsplikt.   

Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter om privata personer får enbart användas för forskningsändamål. 

Uppgifterna får inte användas eller utlånas till andra syften som till exempel; kommersiellt 

bruk eller icke-vetenskapliga syften. I samband med forskning måste insamlade 

personuppgifter skydda varje enskild person och dessa får inte på något sätt göras omåttligt 

bruk av. 
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Reflektioner över metoden 

Esaiasson et.al (2007, s.331) betonar vikten av att skapa en bra relation med de barn som ska 

observeras. De menar att när en observatör har en trygg relation med barnen, kan de känna 

tillit till observatören och då blir möjligheten större att göra observationer av deras naturliga 

agerande. Därför gjorde jag ett medvetet val när jag valde att observera barn som jag kände 

sedan tidigare och som hade en relation till mig.  

Utifrån mina observationer jag gjorde i barngruppen kunde jag dokumentera direkta händelser 

om och hur deras samspel såg ut i deras naturliga miljö och hur de fick tillträde till lek. 

Fördelen med att göra observationer är att det ger mig en inblick i hur det ser ut i ”barns 

värld” och det ger mig även möjligheter att analysera och ta reda på svaren till mina 

frågeställningar.  

Mina observationer gjorde jag under fri lek och jag intog en roll som fullständig observatör, 

för att kunna ha fokus på vad som hände samt för att hinna med och anteckna så mycket som 

möjligt. Jag ville inte riskera att missa någon väsentlig information i mina observationer jag 

gjorde och därför valde jag att inta denna roll som också Esaiasson et.al (2007, s.345) 

förespråkar. Att vara observatör och deltagare samtidigt med barnen kan innebära en del 

problem för mig. Det kan vara svårt att begränsa mina olika roller och jag kan glömma bort 

min roll som observatör om jag behöver ingripa och hjälpa något barn. Jag kommer då inte att 

ha möjlighet att vare sig se eller anteckna vad som händer under observationen. Det var även 

avgörande för resultatet, var jag placerade mig i rummet. Det hade jag i åtanke då jag gjorde 

mina observationer eftersom jag inte ville att leken skulle avbrytas eller förstöras av min 

närvaro. Att vara för nära barn i en situation när jag observerar kan innebära att tillfället går 

förlorat (ibid). Det vill säga att leken avbryts på grund av att de inte känner sig bekväma om 

jag är för nära dem eller att de börjar prata med mig. Det kan även hända att barnen agerar på 

ett annorlunda sätt i leken om de vet att jag är i deras närhet. I direkt anslutning efter varje 

observation gick jag igenom mitt empiriska material och renskrev samtliga anteckningar för 

att inte missa någon avgörande information.  

 

Tillvägagångssätt  vid  analysen 
Mina analyser har syftat till att försöka se hur barn samspelar med varandra i den fria leken 

samt hur de får tillträde till lek. Jag har genomfört tjugo stycken observationer som jag sedan 

sammanställt, bearbetat och analyserat. Jag har lagt tyngdpunkt på Corsaros 

tillträdesstrategier och jämfört mina resultat från observationerna med dessa strategier. Jag har 

lyft fram fyra stycken observationer i denna undersökning. Corsaros tillträdesstrategier, 

tidigare forskning, teorier och styrdokument har varit mina utgångspunkter och fungerat som 

stöd när jag har gjort analyser av mitt empiriska material. Anledningen till att jag valde dessa 

observationer var därför att de innehöll de mest frekventa tillträdesstrategierna som jag kunde 

se under mina observationstillfällen.  
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Resultat och analys 

Resultaten av mitt empiriska material visade för mig att det var olika faktorer som spelade en 

avgörande roll om och hur barn fick tillträde till en lek eller inte. Det som avgjorde detta var 

bland annat vilken status barnen hade i barngruppen. Status hos barn förknippas oftast med 

personlighet, ålder, längd och utseende. Jag noterade att barnen själva var medvetna om 

vilken status de hade i barngruppen. De barn som hade högre status var de som erhöll rätten 

att fördela ut roller i lekar. Vilket också Löfdahl (2004, s.142-143) menar när hon beskriver 

att barn som har högstatusroller ägnar mycket tid åt att hålla kvar denna makt samt kontrollera 

över dem som har lågstatusrollerna. Detta såg jag under mina observationer. Barn kan också 

ha olika grader av status beroende på vilka barn som är med i leken. Något jag 

uppmärksammade var att barn med hög status i barngruppen inte behövde använda någon 

strategi för att komma in i en lek då de barnen oftast var med i leken redan från början. Om 

barnet inte var med från början kunde det barnet då träda in i en lek utan att använda någon 

strategi. Under mina observationer såg jag att de barn som hade lägre status fick nöja sig med 

att bli tilldelad en roll i en lek. Jag kunde se att barnen försökte höja sin egen status genom att 

utmana de andra barnen på olika sätt. Status hos barn hade jag inte tänkt på så mycket innan 

och under arbetes gång blev det allt mer tydligt att den spelade en stor roll för barnen, 

huruvida de gavs möjlighet att samspela och få tillträde till lek eller inte. 

Jag konstaterade att när barn lekte symbollekar intog de ibland en roll som utmanade dem 

själva, en roll som hade högre status än de själva hade i verkligheten. Där vågade de vara 

någon annan, som även Löfdahl (2004, s.112) skriver om. Detta kan bidra till att höja sin egen 

status. Hon konstaterar att dessa lekar gynnar barns sociala samspel eftersom de sorterar, 

bearbetar, förstår och återskapar sina upplevelser i leken.  

Fler faktorer som var avgörande om de fick tillträde till lek var bland annat om de kunde 

kompromissa, sammarbeta, lösa problem eller hitta på nya idéer. Beroende på vem som var 

med och bestämde i en lek var också avgörande om någon annan släpptes in eller inte. 

Johansson (2008, s.114-115) menar att om barn är kreativa, kan de komma på nya roller för 

att lättare få möjlighet att komma in i en lek. Jag uppfattade också att barn som kunde tillsätta 

en ny roll i leken på eget initiativ fick ett fördelaktigt tillträde till leken på ett smidigt sätt. 

Mina resultat stämmer ganska bra överens med vad Corsaro (2005, s.142) även kommit fram 

till att barn ofta behöver använda fler olika strategier innan de ges möjlighet att få tillträde till 

en lek. Som även Tellgren (2004, s.131-132) kommit fram till i sin avhandling. 

 

Observation 1  

Tillträdesstrategin: Icke-verbal entré.  

Deltagare: Olle (4,5), Jens (5,1), Andreas (4,10). 

Det är eftermiddag på förskolan och barnen har tid för fri lek. Jens (5,1) och Anderas (4,10) 

leker i konstruktionsrummet och Olle (4,5) har nu upptäckt leken. 

Olle (4,5) står vid dörröppningen i konstruktionsrummet och tittar på när Jens (5,1) och 

Anderas (4,10) leker. De leker med varsin pistol som de har byggt av lego. De springer runt i 

rummet och låtsas skjuta. – ”pang, pang”, säger de. Olle står i dörröppningen (där dörren är 
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öppen) och tittar på. Han står där en stund utan att säga något. Sedan går han in i rummet och 

hittar en duplo legobit som han plockar upp. Olle (4,5) går sedan mot pojkarna och låtsas nu 

att hans legobit också är en pistol genom att han härmar deras rörelser som han innan 

iakttagit. Han säger – ”pang, pang”. De leker tillsammans en stund alla tre men helt plötsligt 

tar leken slut. Jens (5,1) och Anderas (4,10) går ut från rummet åt varsitt håll och Olle (4,5) 

blir ensam ståendes kvar och står och tittar sig omkring. Sedan går han ut från rummet och 

sätter sig på en stol vid ett bord bredvid en pedagog. Han börjar och rita och frågar pedagogen 

om när hans mamma ska komma och hämta honom.  

Analys av observation 1 

Olle använder sig av i den här situationen av en icke-verbal entré. Det vill säga att han tar sig 

in i den pågående leken utan att säga något. Olle står en stund och iakttar och avkodar leken 

för att bilda sig en uppfattning om vad de leker och hur de leker. Han träder in i leken utan att 

säga någonting och tar med sig ett liknande föremål att använda som pistol. Till en början 

verkade det som att pojkarna accepterade Olles tillträde till leken, eftersom de lekte en stund 

alla tre. Men eftersom leken inte varade särskilt länge tolkar jag att Jens och Andreas tyckte 

att leken blev avbruten. Jag noterade i min observation att när Jens och Andreas gick ut från 

rummet, gick de åt skilda håll ett kort ögonblick, för att sedan återförenas efter en kort liten 

stund. Jag tror att de ville vilseleda och lura Olle genom att låtsas få honom att tro att de inte 

skulle leka mer. I den här situationen hade de kunnat försvara sitt eget interaktionsutrymme 

genom att inte låta Olle få tillträde till leken. Jag kan bara tolka det som att Jens och Andreas i 

den här situationen inte ville såra Olle genom att säga direkt nej till honom. Kanske ville de 

försöka fortsätta leken men kände att leken inte blev som de hade tänkt? De hade troligtvis en 

föreställning om hur deras lek skulle utspelas och möjligtvis tog leken slut när en till person 

tillträdde. Olles reaktion med att söka sig mot en pedagog tyder på en osäkerhet hos honom. 

Han sökte förmodligen trygghet och stöd hos pedagogen. Han kom och tänka på sin mamma 

och frågade därför när hon skulle komma och hämta honom.   

Observation  2  

Tillträdesstrategierna: Avbrytande, störande entré, omringande av område och föreslår andra 

aktiviteter.  

Deltagare: Ella (3,5), Ida (5,1), Tommy  (4,0), Isabella (4,3). 

 

Klockan är kvart över nio på förmiddagen och barnen har precis ätit frukt. Det är nu dags för 

fri lek inne på avdelningen. I det stora lekrummet sitter Ida (5,1), Tommy (4,0), Isabella (4,3) 

och spelar spel. Ella kommer in i rummet med en docka på armen. 

Ella (3,5) kommer in i stora lekrummet med en docka på armen. Hon går fram till Ida (5,1), 

Tommy (4,0) och Isabella (4,3). De sitter vid ett bord och spelar memo.  

Ella (3,5) frågar: – ”vad tror ni att min bebis heter?” Ingen av dem svarar.  

Ella (3,5) frågar igen: – ”vill ni se vad jag har i min väska?”. Men ingen av barnen tittar på 

henne.  

De svarar: – ”nej”.  
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Ella (3,5) går runt till andra sidan bordet och ställer sig bredvid Tommy (4,0) och frågar 

honom:  

–”Vill du följa med mig till köket?” Han svarar henne inte.  

Hon står kvar en kort stund och tittar på dem sedan går hon mot sin låda, där barnen samlar 

sina teckningar. Hon säger högt för sig själv:  

– ”ingen vet vilken som är min låda, det är bara jag som vet”. Sen går hon ensam in till hem-

vrån och lägger sin docka i sängen för att sova. 

Analys av observation 2 

När Ella försöker få kontakt med sina kamrater på förskolan använder hon sig av 

tillträdesstrategierna: avbrytande, störande entré, omringande av område samt föreslår andra 

aktiviteter. Ella gör ett par olika försök med att fånga barnens intresse och uppmärksamhet 

genom att hon ställer flera frågor till dem men utan några givande resultat. Hon håller sig i 

deras närhet och föreslår till Tommy om han vill följa med henne till köket. Min tolkning var 

att Ella hade lägre status än de barn hon sökte tillträde till och åldern kan ha varit en var en 

bidragande faktor i den här situationen. De andra barnen hade inget större intresse över för 

Ella vilket märktes tydligt då de inte gav henne någon uppmärksamhet trots hennes många 

försök till detta. Det dröjde en stund innan Ella gav upp och gick vidare till hem-vrån för att 

hitta på något annat att göra. Ella lekte ensam en stund. Ella frågade kom sig inte för att fråga 

något annat barn om de ville leka. Kanske berodde det på att hon blev ledsen när hon blev 

ignorerad av de andra? Föreslår andra aktiviteter – att fråga en eller flera deltagare om att vara 

med i någon annan aktivitet.    

   

Observation  3  

Tillträdesstrategin: Fråga om tillträde och att referera till vuxnas auktoritet 

Deltagare: Valdemar (3,8) och Vendela (4,1) 

Det är tidig morgon och de två avdelningarna är sammanslagna. Denna morgon är det endast 

fem stycken barn som hittills har kommit. Valdemar (3,8) och Vendela (4,1) är i det stora 

lekrummet.   

Valdemar (3,8) sitter och leker med ett garage och bilar. Han leker alldeles ensam när 

Vendela (4,1) från samma avdelning kommer fram till honom.  

Vendela frågar: – ”Valdemar, får jag vara med och leka?”  

Valdemar: ”– nej”.  

Vendela vänder sig till mig och säger: 

– ”jag får inte vara med”.   

Jag föreslår att hon kan fråga Valdemar om han behöver några fler bilar till garaget. Valdemar 

hör vad jag säger och säger: 
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– ”det får inte plats fler bilar”. Vendela går därifrån mot entrén. Valdemar fortsätter leken en 

stund till på egen hand tills det blir dags för samling.  

Analys av observation 3 

I denna observation kunde jag tydligt se att Vendela använde sig av tillträdesstrategin; ”fråga 

om tillträde” och ”att referera till vuxnas auktoritet”. Utifrån tidigare iakttagelser har jag 

noterat att Vendela har svårt att kompromissa och lätt tar till gråten om hon inte får som hon 

vill. Jag har noterat en osäkerhet i hennes personlighet vilket jag tror blir ännu ett hinder för 

henne. Att hon ibland kan förstöra en lek är något som hennes kamrater känner till och därför 

tror jag att Valdemar exkluderade Vendela genom att han nekade henne tillträde till hans lek. 

Han ville inte att leken skulle bli förstörd.  

Vendela hittade ingen egen lösning hur hon skulle kunna få tillträde till hans lek. När hon 

insåg det faktum att hon inte skulle få vara med gick hon därifrån. Jag har noterat att hon ofta 

vänder sig till en pedagog för att få hjälp istället för att hitta egna lösningar. Hon använder sig 

då av tillträdesstrategin; Referera till en vuxens auktoritet - fråga en vuxen om inträde till 

deltagande i leken. Vilket hon gjorde i den här situationen när hon vände sig till mig och bad 

om hjälp. Det märks att hon gärna vill vara med andra barn och leka men att hon inte vet hur 

hon ska gå tillväga. Här skulle pedagogerna behöva hjälpa Vendela att utveckla sin 

samvarokompetens. Då skulle hon själv kunna hitta passande strategier för att få tillträde till 

lek och ingå i samspel med andra barn.  

Valdemars språk är bristfälligt och jag tror att han av den anledningen ofta väljer att leka 

själv, då behöver han inte kommunicera med någon. En del barn missförstår honom ibland på 

grund av hans dåliga uttal. Barns språkliga-, intellektuella-, sociala- och fysiska utveckling 

har betydelse för hur lätt barn kan följa eller starta upp en lek, menar Granberg (2006, s.24). 

Dialogerna är mycket avgörande i lek, vilket jag också märkte var en bidragande faktor till att 

samspelet mellan Valdemar och Vendela inte fungerade så väl. 

Om barn lär sig att läsa av en pågående lek för att skapa sig en uppfattning om vad leken 

handlar om eller tillför leken med ny positiv energi genom att till exempel föreslå en ny roll - 

får barn ofta lättare tillträde till en lek, har jag noterat. Leken kan fortgå utan att det blir något 

avbrott. En effektiv strategi som kan tillämpas för att få tillträde till lek, är när det barn som 

söker tillträde erbjuder eller tillför något nytt och attraktivt till leken. Mina tolkningar säger 

att även om ett barn lyckas få tillträde till en lek, kan leken ändå förstöras om barnens 

personliga egenskaper inte passar in med varandra som i det här fallet med Valdemar och 

Vendela. 

 

Observation 4  

Tillträdesstrategin: Att producera en variant av pågående handling  

Deltagare: Jonas (5,2), Amanda (4,3), Maja (5,0). 

 

Barnen har ätit lunch och precis haft sagovila. Jonas (5,2) befinner sig i entréhallen. 
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Jonas (5,2) upptäcker att det ligger en tjock madrass framme på golvet. Han börjar genast 

hoppa på madrassen och göra kullerbyttor. Amanda (4,3) och Maja (5,0) kommer dit.  

Amanda (4,3) och Maja (5,0) säger: – ”ja, vi kan hoppa på madrassen!”  

Jonas säger: – ”ja”. Jonas börjar hoppa på madrassen. 

Flickorna tömmer en plastback som står i hallen och Amanda (4,3) säger till Jonas: 

– ”nej, så här”! Hon vänder plastbacken upp och ner och hoppar från den ner på madrassen. 

De skrattar livligt och Jonas är snabbt uppe på plastbacken och hoppar han med. Leken pågår 

en stund.  

Sedan säger Maja (5,0): – ”Ni kan hoppa över mig!” Hon lägger sig ner på madrassen och vill 

att de andra ska hoppa över henne. De andra följer med och de turas om att ligga ner när de 

andra hoppar över. Efter en stund gör Amanda illa sin fot. 

Hon skriker – ”aj, aj, aj!”. Leken stannar upp.  

Jonas (5,2) och Maja (5,0) säger till Amanda (4,3): – ”oj, hur gick det?”  

De ber mig komma och titta på Amandas fot.  

Analys av observation 4 

Amanda och Maja som tillträdde leken använde sig av tillträdesstrategin ”att producera en 

variant av pågående handling”. Jonas som upptäckte madrassen och startade leken 

accepterade Amanda och Majas tillträde. Jag tror att eftersom de tillförde leken med något 

nytt, fick leken ny energi och de blev då accepterade av Jonas. Amanda och Maja valde att 

använda sig av en tillträdesstrategi som passade väl in i situationen de befann sig i. Barnen 

samspelade väl och deras kommunikation var god. Och genom att de hade roligt tillsammans 

kunde leken fortgå. Hade inte Amanda gjort illa sin fot hade nog leken pågått en bra stund till. 

Observationen gav mig en indikation om att samspelet mellan dessa barn fungerade väl. Jag 

tyckte mig se att de var medvetna om varandras personligheter som där hade en väsentlig 

betydelse för vilken roll de tog eller blev tilldelade i en lek.  
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Resultatdiskussion 

Mitt syfte med den här undersökningen var att ta reda på hur barn samspelar med varandra i 

den fria leken samt hur de får tillträde till lek. Undersökningen inleddes med att samla in 

empiriskt material och det gjorde jag genom att utföra ett antal observationer på en förskola. 

Jag valde att presenterata fyra observationer som visade olika strategier barn använder för att 

få tillträde till lek. Strategierna analyserade jag mot Corsasos tillträdesstrategier. 

För att kunna hantera dessa strategier behöver barn ha utvecklat sin samvarokompetens. Att få 

tillträde till en lek kan vara mycket komplicerat. Det krävs att barn: uppvisar taktik, 

finkänslighet och mod, visar intresse, får de andras intresse, inte vara framfusig eller för 

försiktig, vara lyhörd samt visa respekt för de som är inne i leken. Den sociala träffsäkerheten 

som Ytterhus (2003 s.41-42) beskrev att den nederländske filosofen och biologen Fredrik 

Jacobus Johannes Buytendijk (1933) menade att barn behöver ha, såg jag på ett tydligt sätt. 

De barn som kunde gå in i en lek utan att knuffa till pendeln så att leken tappade fart fick 

tillträde till leken på ett smidigt sätt.   

Att vara en professionell pedagog innebär bland annat att ge barn verktyg för att kunna 

utveckla samvarokompetens. En väl utvecklad samvarokompetens är betydelsefull för barn att 

ha för att ingå i socialt samspel med andra barn och för att klara av att koda av en pågående 

lek och få tillträde till den menar Johansson (2008, s.115). Som jag tidigare beskrivit använder 

sig barn oftast av en eller flera tillträdesstrategier för att få tillträde till en pågående lek. Men 

det krävs att pedagogerna känner till dessa tillträdesstrategier, att de är närvarande och 

lyhörda för varje enskilt barn. Det är inte alltid det bästa för ett barn att komma in i en lek som 

någon eller några andra redan startat upp. En del gånger är det bättre för det barnet att få hjälp 

med att starta upp en lek med någon annan istället. 

Efter att ha tagit del av litteratur och resultat från mina observationer kan jag konstatera att det 

pågår ett ständigt relationsarbete hos barn. De skapar gemenskap och samhörighet med 

kamrater i sin omgivning, allt för att ordna sin sociala tillvaro som även Wrethander Bliding 

(2007, s.7) skriver om. Det innebär att barn måste förankra, etablera, upprätthålla och markera 

avstånd till en del barn. Det är ett arbete som aldrig tar slut. Detta kallar hon för 

relationsprojekt. Barn gör automatiskt uppdelningar av vilka barn som ska ingå i deras egna 

relationsprojekt eftersom det är en omöjlighet för dem att ha nära relationer med samtliga 

barn (a.a., s.8). Ett vanligt sätt för barn att behålla en lek för sig själva är att säga nej till 

kamrater, som frågar om tillträde. Oftast brukar de säga att det inte finns någon mer plats i 

leken. De försvar sitt interaktionsutrymme. Mina resultat visade att när barn ville skydda en 

pågående lek, där de hade nära relation till någon, exkluderades andra barn som ville vara 

med. Uteslutande handlingar fungerar i den här situationen för att utmärka samhörighet med 

någon annan skriver Wrethander Bliding (2007, s.16) och det stämmer väl in med det jag 

kunde se. Däremot såg jag inte något upprepat mönster på exkludering, där ett och samma 

barn blev uteslutet. Min tolkning var att barnen ansträngde sig för att nå och upprätthålla sin 

position och status i barngruppen och sina sociala relationer. Vissa stunder på dagen i 

förskolan som, tidig morgon och sen eftermiddag var inte samtliga barn där. Detta innebar att 

deras närmaste kamrat inte alltid var närvarande och då krävdes det av dem att de hade social 

förmåga att samspela med andra barn. 
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Barn ingår oftast i en eller flera olika kamratgrupper som då medför att de innehar olika roller 

i de olika grupperna. ”Alla former av social samvaro kan innehålla eller sakna socialt sampel, 

inklusion och exklusion, skriver Ytterhus (2003, s.18). Hon menar vidare att barn ordnar sin 

sociala tillvaro med andra kamrater redan på förskolan. Det är något vi människor automatiskt 

gör för att kunna ingå i ett socialt samspel tillsammans med andra. 

I förskolans läroplan har arbetslag olika mål att uppfylla. Ett av målen är att: ”stimulera 

barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, 

kompromissa och respektera varandra” (Lpfö98/10, s. 9). Pedagogernas arbetsinsats spelar en 

mycket stor och avgörande roll för hur barn agerar och samspelar med varandra. Många barn 

behöver hjälp och stöttning hur de kan ta sig in i en lek och även hjälp att kunna samspela 

med andra barn.  
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Konklusion 
Slutsatsen jag kan dra utifrån mina observationer och övriga iakttagelser är att barn använder 

sig av olika tillträdesstrategier när de söker tillträde till en lek. Vissa av Corsaros 

tillträdesstrategier som Tellgren (2004, s.79-80) har beskrivit användes mer frekvent än andra 

och med olika resultat. De jag kunde se utifrån mina observationer var att strategierna; icke-

verbal entré, avbrytande/störande entré och fråga om tillträde användes mest. Något jag sedan 

tidigare och även denna gång kan konstatera är att ”fråga om tillträde” strategin är den minst 

lönsamma då barnet som frågar, ofta blir nekad tillträde till lek. Det mest effektiva sättet att ta 

sig in i en lek är att erbjuda leken något nytt utan att för den skull ta för mycket plats.  

Som vi redan vet spelar leken i förskolan en oerhört stor och betydelsefull roll för varje barn. 

En fri lek kan skapa många problem för barn om pedagoger inte är lyhörda och hjälper och 

stöttar de barn som är i behov av det. Att inte få vara med i en lek och känna sig delaktig är 

inte gynnsamt för barns utveckling. Många författare är eniga om att leken är livsavgörande 

för varje barns utveckling och lärande. Detta stämmer även väl överens med hur Vygotskij 

såg på leken. Hans filosofi var att leken är den mest betydande delen för varje barns 

utveckling och självuppfattning eftersom den tillför både glädje, sorg och ger barn en trygghet 

i sig själv.  

Pedagoger i förskolan behöver uppmuntra barn att deras olikheter kan komplettera varandra.  

Det är angeläget att pedagoger är lyhörda och tillgodoser varje barns behov genom stöttning 

och vägledning. Pedagogerna har en mycket betydelsefull roll gentemot barn på förskolan och 

de behöver vara medvetna om barnens personligheter, samspelet mellan dem samt vilka 

strategier de känner till och hur de används. Förutom att pedagogerna har i uppgift att stödja 

barns sociala utveckling ska de även i arbetslaget se till att skapa berikande miljöer som 

gynnar barngruppen att känna trygghet och samhörighet. De behöver uppmuntra, stötta och 

lära barn att lösa konflikter samt kompromissa och respektera varandra. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag Ann-Sofie Tedblad, önskar be dig förälder om tillstånd att få observera ditt barn här på 

förskolan. 

Jag läser min sista termin på Uppsala Universitet och håller på att skriva ett examensarbete 

där mitt syfte är att undersöka hur barn tar sig in i en pågående fri lek. I och med detta 

behöver jag samla in data genom observationer av barn i den fria leken. Ni garanteras 

anonymitet genom att varken förskolan, orten eller ditt barns namn kommer att nämnas vid 

namn i arbetet. Det insamlade materialet kommer enbart att användas av mig och sedan 

förstöras när arbetet är klart.  

Tack på förhand! 

Vänligen, 

Ann-Sofie Tedblad 
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Bilaga 2  

 

(    ) Jag tillåter INTE att mitt barn observeras   

  

(    ) Jag godkänner att mitt barn observeras  

 

 

……………………            ……………………  

Vårdnadshavarens namn     Barnets namn                   


