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Denna studie bygger på observationer av barns fria lek på två olika förskolor. Barnen som observerats var 
fem år. Syftet med studien var att undersöka vilka strategier barn använder för att skydda sin pågående lek 
inomhus och vilka strategier barnen använder för att få tillträde till pågående lek inomhus. Analysen av 
observationerna har utgångspunkt i Corsaros 15 olika tillträdesstrategier. 
 
Vi kom i vårt resultat fram till att barn då de skyddar sin lek oftast gör det med hjälp av verbala strategier 
där de hänvisar till olika på förskolan gällande regler, såsom regeln om att man ”bara får vara fem här” eller 
liknande. I våra analyser har vi sett att barn försvarar sin pågående lek för att upprätthålla den vänskap de 
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Inledning  
 

Inspirationen till denna uppsats vilken handlar om barns strategier i att skydda sin lek har vi fått 
från de barn vi träffat i vårt arbete. Vi har arbetat i förskolan i 20 år och har där sett att barn vill 
skydda och bevara sin lek, men att detta ibland visar sig vara svårt. Vad kan detta bero på? Varför 
får de vara med ibland och ibland inte? Då de flesta barn börjar på förskolan då de är ett år kommer 
de att tillbringa många timmar på förskolan under sitt liv är det relevant att fundera över varför lek 
fungerar eller inte. 

Hur lärare i förskolan agerar gällande barns försök till inträde och uteslutning till lek blir därför 
viktigt att studera eftersom leken är en väsentlig del i barns liv. Förskolelärarens agerande i 
förskolan gällande barns försök till deltagande eller anslutning till lek blir därför väsentlig för barns 
lekmöjligheter i förskolan. Eftersom alla barn enligt Skolverket (2010) ska ”få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 
tillgång i gruppen” (Skolverket, 2010, s.5).  

För att få svar på huruvida barn får möjlighet till detta vill vi undersöka hur barn agerar då de leker 
fritt och hur de då blir en tillgång i gruppen gällande den fria leken. 

Frågorna om hur barn värnar sin fria lek är också relevant för förskollärarna då de behöver vara 
medvetna om hur och på vilket sätt de kan agera i ett öppet, tillåtande och deltagande klimat kring 
barns lek. Det är även relevant för att vi som pedagoger ska bli medvetna om hur detta sker för att 
kunna arbeta i riktning mot ett öppet, tillåtande och deltagande klimat kring barns lek. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syfte 
Syfte med denna studie är att undersöka förskolebarns strategier under pågående lek. 

Frågeställning 
Vilka strategier använder barnen för att skydda pågående lek inomhus? 

Vilka strategier använder barn för att få tillträde till pågående lek inomhus? 
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Bakgrund 
Inledningsvis kommer vi i bakgrunden kortfattat beskriva barns vardag gällande delaktighet och 
utanförskap i förskolan. Sedan tar vi upp tidigare forskning vilken behandlar lek och fri lek.  

 

En stor del av barnens vardag på förskolan handlar om delaktighet eller utanförskap då den består 
av mycket fri lek. Fri lek innebär att de själva får välja vad de vill göra och med vem och -eller vilka. 
Barn försöker i samband med lek både i tillträde och skyddande av pågående lek, använda sig av 
olika strategier. Och det är med detta fokus vi tänker forska i hur barn agerar kring dessa frågor. 
Tellgren(2004) har utifrån Corsaro (1997) framhållit att barn i hans studier tydligt visar på två 
framträdande intressen, nämligen att socialt delta samt att försvara det område de använder i den 
aktiva pågående leken eller det område de använder sig av i interaktion med andra. Barn i förskolan 
delar allt utrymme med varandra och enligt Tellgren (2004)  är det för det mesta svårt för barn att 
vinna tillträde till lekgrupper eftersom barn tenderar att försvara dessa utrymmen och den 
pågående leken. Vidare menar Tellgren (2004) att då barn försvarar sina interaktionsutrymmen 
innebär det att de samtidigt försvarar sin pågående lek från inkräktare. Tellgren (2004)  hänvisar 
till Corsaro (1997) när han pekar på alla de avbrott som sker i förskolan kan vara en förklaring till 
detta.  Barnen försöker därför få kontroll över de delade aktiviteterna och utrymmen. De flesta barn 
använder mycket av sin tid på förskolan till att få tillträde till dessa försvarade 
interaktionsutrymmen. Till detta använder barn olika strategier där en strategi enligt Corsaro 
(1997) genom Tellgren (2004) är att skapa relationer med andra barn i deras omgivning och den 
andra strategin är att skydda interaktionsutrymmet. Vidare skriver Tellgren (2004) att de barn som 
är vana att vinna tillträde till utrymmen inte behövde försvara dessa i någon större utsträckning. 
Enligt Tellgren (2004) kan barn även upprätthålla kontroll över ett interaktionsutrymme då de 
samtalar om den pågående aktiviteten och det de själva gör.  

 

Tidigare forskning 
 

Vad är lek 
”Att leka är att kunna transformera verkligheten till något annat” (Knutsdotter, 2003, s.11). 

Lek är något vilket Jensen (2013) definierar som något som är roligt eller lustfyllt. För att det ska 
definieras som lek behöver det även vara frivilligt och spontant. Vidare menar Jensen (2013) att 
det inte går att tvinga någon att leka. Leken är en företeelse vilken är för egen skull där 
”medel/process dominerar över mål/produkt” (Jensen, 2013, s.12). Engdahl & Ärleman-Hagsèr 
(2015) beskriver vad som utmärker en helhetssyn på lek. De anser att lek är förknippad med 
spänning och lustkänsla, där barnen åsidosätter verkligheten, där fantasi och skapande kan ske och 
där barnen kan ta egna beslut gällande val och kontroll i och kring leken. Vidare säger Engdahl & 
Ärleman-Hagsèr (2015) att leken bygger på kommunikation och samspel mellan barn. Tellgren 
(2004) förklarar leken som en slags interaktion mellan barnen, där det sker samspel mellan de 
barn som bestämt sig för att göra något tillsammans och det pågår hela tiden ett samtal mellan 
barnen. En vanligt förekommande lek är låtsasleken, där de som leker agerar som om något är 
fallet och att de samtidigt på något sätt visar att de leker och att det är på låtsas (Jensen, 2013). 
Låtsasleken kan komma att visa på hur barn gör då de vill skydda sin lek och hur barn vill ta del av 
den befintliga leken. Lek är inte bara ”på skoj” skriver Löfdahl (2014). Hon menar att lek innehåller 
också relationskapande kulturer och uteslutningar. Leken kan till och med upplevas obehaglig när 
barn kämpar för att inta en position i den pågående leken.  
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Fri lek 
Den fria leken är ofta benämnd inom förskolan och begreppet kommer från Fröbel, som hävdade 
”att leken är helt grundläggande och barns naturliga livsform” (Engdahl & Ärleman-Hagsèr (2015, 
s.145). Vidare menar Engdahl & Ärleman-Hagsèr (2015) att fri lek handlar om att barnet har frihet 
att själv kunna välja lek och dess innehåll och utformning och några menar att den fria leken även 
betyder fri från vuxna. Engdahl & Ärleman-Hagsèr (2015) menar att barns frihet att välja visar att 
maktordningar uppstår där vissa barn tar rätten att välja vilka barn som ska få delta i leken eller 
inte. Fri lek innebär för oss att den är frivillig och motiverad från barnen. Det innebär också att den 
är fri från vuxen styrning men inte självklart utan vuxen medverkan. Vuxna kan finnas med i den 
fria leken men då på barnens villkor. Fortsättningsvis betyder även fri lek att barnen själva funderar 
ut sin lek och vad de kan behöva för material och miljö för att leka leken. 

 

Tillträde till befintlig lek 
Enligt Corsaro (2005) är barn inte egoistiska då de inte låter andra barn få tillträde till redan 
befintliga lekar utan de försöker endast skydda och hålla kvar det de redan har påbörjat. Vidare 
menar Corsaro (2005) att förskolebarn tenderar skydda gemensamma utrymmen, ting och 
pågående lek från intrång av andra barn just för att de är barn i samma åldrar som delar på ett 
gemensamt utrymme.  Det kan tyckas ur vuxnas synvinkel att barn som inte vill släppa in andra 
barn i sin lek är själviska och ovilliga att dela med sig. Corsaro (2005) menar att barn är väldigt 
villiga att dela med sig i sin befintliga lek. Med andra ord vill barn fortsätta dela med sig i den lek 
de redan påbörjat och ser andra barn som ett hot mot den gemenskap de har etablerat (Corsaro, 
2005). Tellgren (2004) skriver om att vinna tillträde till lekgruppsinteraktion och att få vänner är 
en utmanande uppgift för förskolebarn.  ”Att vinna tillträde till lekgrupper är för det mesta svårt i 
förskolemiljöer, eftersom barnen försvarar sitt delade utrymme och sin pågående lek från andras 
inträde” (Tellgren, 2004, s.24). Vidare menar Tellgren (2004) att just detta försvarande av den 
pågående leken leder till att barn kan tendera att utestänga andra barn från sin lek. 

”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket, 2010, s.6). Har läraren 
kunskap om detta kan det bli möjligt att engagera sig i både det enskilda barnet och barngruppen 
då det uppstår konflikt kring leken och skyddandet av denna. 

 

Lekhandlingar och leksignaler 
För att en lek ska fungera krävs olika lekhandlingar, dessa lekhandlingar utgör tillsammans leken. 
Ett exempel på detta kan vara då några barn ska göra en teater, ett barn ritar biljetter, ett barn 
hämtar rekvisita och ett annat barn säger att de ska vara djur i teatern. Jensen (2013) menar att 
alla dessa bidrag i leken är lekhandlingar och att barn är i de flesta fall uppmärksamma på vad de 
andra barnen gör och förhåller sig också till detta. Utan lekhandlingar blir det ingen lek.  Att barn 
förstår lekens olika handlingar är en förutsättning för att kunna delta då dessa bidrar till lekens 
innehåll och förlopp.  

Leksignaler är enligt Jensen (2013) ett sätt för barn att kommunicera att de deltar i en lek. De lekar 
vilka kräver leksignaler är de lekar som påminner om andra aktiviteter, såsom olika rollekar där 
barn leker att de fikar, att de är en familj eller att de leker affär. Dessa lekar menar Jensen (2013) 
kräver leksignaler för att barn eller andra inte ska bli förvirrade eller misstolka vad som sker. 
Exempel på sådana signaler kan vara att göra olika ljudeffekter eller att säga ”i leken är du en…” 
eller ställa frågor såsom ”är det på leken eller på riktigt. 

Enligt Knutsdotter (2003) hjälper leksignaler barn att förstå om det som händer är i leken eller 
på riktigt. Leksignalen är inte någon specifik signal utan ett ”förhållningssätt till verkligheten och 
tolkningen av det som sker så länge leken varar” (Knutsdotter, 2003, s.9). Vidare menar 
Knutsdotter (2003) att barn har många sätt att signalera att de leker.  
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De kan säga ”på leken är du….”, ”vi låtsas att….”, de förställer sina röster, de skrattar och ser 
luriga ut.  Vidare menar Knutsdotter (2003) att barn måste kunna förhålla sig till verkligheten på 
lekens plan för att överhuvudtaget kunna leka.  De behöver förstå att en pinne inte alltid måste 
vara en pinne, utan ibland kan en pinne även vara en pistol. För att barn ska kunna leka behöver 
de även olika verktyg, såsom att ha fantasi, leksignaler och att kunna förstå hur man gör då man 
leker. Knutsdotter (2003) menar att trygghet, ostördhet och lekens verktyg ligger bakom barns 
förmåga att kunna leka. Vidare menar Knutsdotter (2003) att det krävs en trygg miljö för barnens 
lek, om barnen är rädda för att bli störda eller för att få leken förstörda av någon utifrån kan de 
inte lägga sin koncentration på leken. Det måste finnas möjlighet att leka ostört för att barnen ska 
kunna koncentrera sig på sin lek och för att sammanhanget i leken ska finnas kvar. Man kan göra 
en jämförelse med att störa oss vuxna i ett intressant samtal eller om vi ser en spännande film, vi 
kommer då helt av oss.  

 

Kamratkulturer och tillträde till befintlig lek 
Kamratkulturer beskrivs enligt Corsaro (2005) som en stabil uppsättning av gärningar eller 
rutiner, artefakter, värderingar och funderingar vilka ”barn skapar och delar i interaktion med 
varandra” (Corsaro, 2005, s.110). Löfdahl (2014) menar att barngrupper inom samma förskola har 
en egen kamratkultur där att vara ett förskolebarn innebär att man tar del av en typisk 
kamratkultur som rymmer kunskaper både om den egna och sina vänners statusposition, om vem 
som bestämmer leken eller hur man ska bete sig mot varandra. Vidare menar Löfdahl (2014) att 
kamratkulturer är uppbyggda av barns handlingar och interaktioner sinsemellan, där innehållet i 
dessa kan förstås ”genom hur och vad som förhandlas var” (Löfdahl, 2014, s.13). För att kunna 
förmedla och förhandla med varandra är även språket ett viktigt redskap i kamratkulturen. Corsaro 
(2005) genom Engdahl & Ärleman-Hagsèr (2015) menar att då barn är tillsammans under en 
längre tid utvecklas speciella kamratkulturer mellan barnen. Detta är menar Engdahl & Ärleman-
Hagsèr (2015) då barn utvecklar en kunskap om vem som får bestämma och även vem som får vara 
med i leken eller uteslutas ur leken.  

Det handlar även om gemensamma regler på förskolan såsom regeln om att alla får vara med. 
Engdahl & Ärleman-Hagsèr (2015) såg i sina observationer att just dessa regler tillämpas på barns 
egna sätt där de också kan komma att tolkas och få andra betydelser. Ett exempel är från Engdahl 
& Ärleman-Hagsèr (2015) där två flickor leker glasskiosk och en tredje flicka försöker få tillträde 
till leken. Där får flickan som söker tillträde välja mellan att vara med i leken och i så fall bli dödad 
av en gris eller att inte delta. Engdahl & Ärleman-Hagsèr (2015) menar att om man tittar närmare 
på detta exempel kan vi förstå det som en sekundär anpassning där de två lekande flickorna istället 
för att säga att den tredje flickan inte får vara med hittar de på farliga djur för att hindra henne från 
att vilja delta och detta gör de inom lekens ramar.  Att en anpassning är sekundär innebär att ”den 
förändras från att först ha varit primär, dvs. barnen gör som de blir tillsagda och alla får vara med 
i leken, till att den blir sekundär, då barnen låter det se ut som om de anpassar sig, men egentligen 
är det en kollektiv form av motstånd från barnen riktad mot de vuxnas regler och normer” (Engdahl 
& Ärleman-Hagsèr, 2015, s.135). Enligt Corsaro (2005) vill barn ha kontroll. Kontroll innebär också 
att barn delar med sig av sina leksaker och information om leken. Vidare menar Corsaro (2005) att 
barn vill dela kontrollen med andra barn och att detta är en metod för dem att skapa 
kamratkulturer. Ett annat sätt för barn att skapa kamratkulturer är att motsätta sig och även 
utmana de vuxnas regler. 

 

 

 

Tillträdesstrategier 
Den amerikanske sociologen William Corsaro har forskat på hur barn som är tre till fem år 
samspelar i kamratrelationer. I sin studie (1979) identifierade Corsaro femton olika 
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tillträdesstrategier barn använder sig av då de söker tillträde till en pågående lek. Den strategi som 
enligt Corsaros studie var den vilken gav flest inträden var nummer 1 ”Non verbal entry- Icke-
verbal entré”. Corsaro (2005) menar att barn som vistas tillsammans under en längre tid och blir 
nekade tillträde gång på gång kommer underfund med att de behöver vara envisa. De kommer 
tillslut efter att ha mött motstånd till tillträde ett flertal gånger utveckla en komplex uppsättning 
av tillträdes strategier. Corsaro (2005) har utmejslat 15 strategier, men vi kommer enbart att 
redogöra för några av dessa eftersom de andra inte varit relevanta för studien. Dessa strategier har 
Tellgren (2004) översatt och förklarat utifrån hennes egen tolkning. 

 
1. Non-verbal entry – Icke – verbal entré – att träda in i ett område nära de händelser eller episoder 
som pågår utan att säga något. Att själv placera sig inom området utan att säga något. 
 
2. Producing variant of ongoing behaviour – Att producera en variant av pågående handling: att 
träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) skapa något som liknar det 
beteende eller den handling som pågår. 
 
4. Encirclement – Omringande av område: att fysiskt omringa eller cirkla kring ett område där 
episoder pågår utan verbal markering. 
 
5. Making claim on area or object – Att verbalt göra anspråk på området eller något föremål: att 
träda in i området där episoder pågår och verbalt gör anspråk på området eller ett objekt. 
 
6. Request för access- Fråga om tillträde: att träda in i området där episoder pågår och verbalt 
fråga om lov att få vara med. 
 
7. Questioning participants – Att fråga en deltagare: att träda in i området där episoder pågår och 
fråga någon deltagare om pågående aktivitet. 
 
9. Offering of object – Att erbjuda en sak: att träda in i området där episoder pågår och (verbalt 
eller icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller present) till någon eller några av deltagarna. 
 
10. Greeting – Hälsning: att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa på en eller fler 
deltagare. 
 
11. Reference to affiliation – refererar till vänskap eller medlemskap: att träda in i området där 
episoder pågår och referera verbalt till medlemskap eller vänskap med en eller fler deltagare. 
 
13. Accepting invitation – accepterar inbjudan: att träda inom området där episoder pågår för att 
acceptera en inbjudan från en eller flera av deltagarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interaktionistiskt synsätt 
Då vår forskning handlar om strategier kring barns fria lek har vi har valt att lyfta fram det 
interaktionistiska synsättet, där barns sociala samspel tas upp.  
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Socialt samspel 
Vi har i vår studie undersökt vad barn har för tillvägagångssätt och samspel i interaktion med andra 
när de skyddar sin lek och även då de vill få tillträde till lekar.  Hwang & Nilsson (2011) menar att 
”det viktigaste för människor är att aktivt tolka budskap, relationer och situationer och att detta 
kräver ett samspel där man strävar efter att göra budskapen meningsfulla” (Hwang & Nilsson, 2011, 
s.38).  

Barn måste enligt Hwang & Nilsson (2011) ta andras roller och sätta sig in i deras perspektiv i synen 
på sig själv och då blir den fria leken och rolleken i förskolan en viktig arena i barns utveckling 
gällande en positiv jaguppfattning. Vidare menar Hwang & Nilsson (2011) att vårt beteende 
bestäms av roller, förväntningar och status vilket i sin tur fastställs av det omgivande sociala 
systemet.  

Enligt det interaktionistiska synsättet tolkar, organiserar och använder barn information från sin 
omgivande miljö och omvärlden. I denna process skaffar sig och konstruerar de tillvägagångssätt 
och kunskap vilka de hämtat från de vuxna (Tellgren, 2004). I ett interaktionistiskt synsätt styrs 
även människan av handlingar i samspel med andra där allt beteende bestäms av status, roller och 
förväntningar vilka i sin tur bestäms av det kringliggande sociala systemet. Där är det gruppen med 
sina roller och normer som är avgörande för individens jaguppfattning och självbild (Hwang & 
Nilsson, 2011).  

 

 

Metod 
 

Metodval  
Nedan redogörs studiens metodval, genomförande och urval för att efter det beskriva hur 
bearbetning och analys gått till. Slutligen redogörs studiens trovärdighet och tillförlitlighet.    

  

Observationer 
Löfdahl et al (2015) skriver att observationer är ett lärorikt och intressant arbetssätt att samla in 
data från förskoleverksamheten och att detta är en metod där forskare kommer nära fenomenen 
du studerar och du är på plats när det händer. 

För att få svar på våra frågeställningar har observationerna i studien utförts som icke deltagande 
observationer, för att dokumentera pågående handlingar, händelser och situationer som är 
iakttagbara här och nu. Icke deltagande observation innebar att vi som forskare står bredvid och 
observerar utan att delta i det som pågår. Syftet med detta enligt Franzén (2014) är att inte påverka 
det som händer och då kunna ge en så rättvis bild som möjligt. 

Observationerna var strukturerade observationer, vilket enligt Bryman (2008) innebär att man 
använder sig av en metod vilken möjliggör en direkt observation av beteendet, vilket vi ser som en 
förutsättning för att titta på våra frågeställningar.  

Vårt tillvägagångssätt vid observationerna var att vi väntade på en händelse och därefter noterade 
med hjälp av fältanteckningar vad som skedde då och precis efteråt. Detta är enligt Bryman (2008) 
ett av flera tillvägagångssätt vid registrering av beteenden.  

Våra observationer är öppna observationer där vi i förväg informerat barnen om studien och dess 
intentioner (Ahrne & Svensson, 2015).  För att undvika en s.k. forskareffekt, vilket innebär att de 
som observeras kan komma att påverkas av deras vetskap om att forskare är närvarande (Ahrne & 
Svensson, 2015), valde vi att observera barn vi känner och har ett samspel med. En ytterligare 
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bidragande faktor till att observera barn vi känner är att få tillträde till fältet (Ahrne & Svenson, 
2015) och då också får acceptans att vistas i deras miljö. Då människans minne inte är helt pålitligt 
måste enligt Bryman (2008) en observatör utföra någon form av anteckningar, vi utförde därför 
vid observationstillfällena fältanteckningar (bilaga 5) där vi skrev ner vad vi sett och hört och de 
reflektioner vi fått efter varje observationstillfälle.  

Observationerna har skett i den fria leken vilket är den lek där barnen själva får välja aktivitet utan 
påverkan av lärare och inomhus. Vi valde att göra en pilotobservation och analys av denna (Bilaga 
4) innan vi påbörjade våra observationer för att se om metoden var bra för vårt arbete, vilket det 
visade sig vara.  Vi har skapat relationer med barnen genom att observera och till viss del deltagit i 
deras samtal. På detta sätt kunde vi skaffa oss kunskaper om hur barnen tänker och vilka problem 
de möter då de vill/försöker skydda sin lek och då de söker tillträde till pågående lek. Enligt Ahrne 
& Svensson (2015) är det vanligt att forskare håller en något låg profil i början för att senare, efter 
dem lärt känna deltagarna interagera mer, delta i skämt och liknande. Detta hade vi i åtanke vilket 
kunde komma att ske då vi redan från början har en form av relation till de vi barn observerar.  

 

 

Genomförande av observationer 

Vi genomförde våra observationer under fem tisdagar. Observationerna utfördes då det var 
planerat i verksamheten för fri lek, vilket var på förmiddagen på en av förskolorna och på 
eftermiddagen på den andra förskolan. Sammanlagt har observationstillfällena tagit oss tio timmar 
och av de tio timmarna är det fem timmar som varit effektiv observationstid. De andra fem 
timmarna har vi varit i verksamheten för att invänta lek där det förekommer olika strategier.  Efter 
det har tid tillkommit för renskrivning av fältanteckningar, analyser och reflektion. Vi observerade 
barn som deltog i en pågående lek och de barn vilka försökte ta sig in i den befintliga pågående 
leken. För att göra detta använde vi oss av ett observationsschema (bilaga 5) där vi skrev ner våra 
intryck, hade tydliga anteckningar och gjorde utförliga noteringar.  

Vårt fokus under observationerna har varit att ”fokusera på händelser och fånga det sagda ordet” 
(Yin, 2013). Detta har inneburit att vi har försökt att inte lägga fokus på det som pågår runt omkring 
den lek vi observerar. Det pågår ständigt olika händelser på en förskola i barns lek och vi har 
koncentrerat oss på det som sägs och görs enbart vid den lek vi observerar. 

Vi avslutade varje tillfälle med att renskriva våra observationer, då det är det viktigt att skriva ut 
mer fullständiga anteckningar senast på observationsdagen (Bryman, 2008). Esaiasson et al (2012) 
menar att hur man än väljer att arbeta rent konkret med sina observationer behöver man ha i 
åtanken att det är viktigt att ha så rena och detaljerade anteckningar som möjligt. Då vi hela tiden 
utgick från våra frågeställningar var det dessa vi letade efter vid våra observationer, men vi var 
också öppna för andra faktorer vilka kan komma att spela roll för hur barnen gör sina olika val av 
tillträde eller uteslutningar i leken. Detta är enligt Bryman (2008)  en flexibilitet vilken är en av 
den kvalitativa forskningsstrategins starka sidor.  

 

 

Urval 
I studien ingår två olika förskolor där det finns avdelningar med barn födda 2010 då vi valt att 
fokusera på barn i de äldre förskoleåldrarna. Vi har valt att kalla förskolorna för förskola ett och 
förskola två.  Förskola ett där observationerna utfördes består av 22 barn och där arbetar en 
förskollärare och två barnskötare.  
Förskola två där observationerna genomfördes består av 18 barn. På avdelningen arbetar en 
förskollärare och två barnskötare. Vår utgångspunkt var den fria leken där barn väljer aktivitet 
själva inomhus. De barn som medverkade var de som fått godkänt från sina föräldrar att medverka. 
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Detta godkännande skedde med hjälp av ett informationsbrev (Bilaga 1) vilket innefattade en 
samtyckesblankett (Bilaga 2) för föräldrar att fylla i.  
Vi har använt oss av bekvämlighetsurval (Bryman, 2008) där förskolorna vi besökte och använde 
oss av vid vår studie är för oss tidigare kända. Detta kan underlätta arbetet då barnen inte 
reflekterar så mycket på att vi är närvarande samt att de kan delge oss sina tankar och reflektioner 
under observationerna. Bekvämlighetsurval passar vårt arbete då frågan om representativitet inte 
är av vikt då vi gör en ingående analys av vårt insamlade data. För att förstärka trovärdigheten 
observerade vi samma situation. Vi använde oss av resultaten från observationer där det inte ingår 
pedagoger i den fria leken då studien ska ha en inriktning kring barns agerande vid skyddandet av 
lek och hur de tar sig in i en befintlig pågående lek.  

 

Bortfall 
Av de 40 barn vi tillfrågade om deltagande i studien fick vi in medgivande från 36. Två tackade nej 
till att delta i studien och två lämnade inte in något medgivande. Under våra observationer såg vi 
till att de barn vilka tackat nej till medverkan inte var med i observationerna.  

 

Bearbetning och analys 
Vi har bearbetat vårt datamaterial med koppling till vårt syfte. Vi har med andra ord särskilt 
identifierat situationer där barn skyddar sin pågående lek och där de använder sig av olika 
strategier för att ta sig in en pågående lek. Enligt Löfdahl et al (2014) är det av vikt att ställa frågor 
till vårt data, svarar de på syftet, kan vi se olika uttryckssätt och hur gör de?  

I direkt samband med observationstillfällena gjorde vi en inledande analys medan vi hade hela 
händelsen i färskt minne. Därefter sorterade vi vårt innehåll där vi tittade efter om barn skyddade 
sin lek eller inte. I nästa steg använde vi oss av Corsaros tillträdesstrategier. 

Vi har bearbetat vårt data med hjälp av fem faser; sammanställning, demontering, remontering, 
tolkning och slutsatser (Yin, 2013). Vid fas ett började vi med att sammanställa och sortera vårt 
insamlade material med hjälp av huruvida barn skyddade respektive inte skyddade sin lek. I den 
andra fasen bröt vi ner vårt material i mindre bitar där vi delade upp det i olika kategorier efter 
Corsaros tillträdesstrategier där vi tittade efter hur barnen sökte tillträde till pågående lek. Vid fas 
tre delade vi upp vårt data i ytterligare kategorier där vi bl. a tittade efter om det var en verbal eller 
icke verbal strategi.  De två sistnämnda faserna upprepades ett antal gånger för att vi skulle komma 
fram till hur vi skulle gå vidare i vårt arbete och där vi letade efter eventuella ytterligare kategorier 
att sortera efter. Under den fjärde fasen tolkade vi resultatet av vårt demonterade och remonterade 
data. I den femte fasen drog vi slutsatser utefter våra tolkningar och det som kommit fram vid 
dessa. 

 

 

 

Trovärdighet och tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) 
Vi har ständigt haft i vår åtanke att det vi gör svarar på syftet och inte på något annat. För att uppnå 
en trovärdighet observerade vi samma tillfälle för att se huruvida vi såg samma beteenden hos 
barnen. Under fyra observationstillfällen provade vi på att observera samma händelse och detta 
visade att vi såg samma sak men hade olika förförståelse då en av oss redan tidigare kände 
barngruppen. Detta gjorde att vi fortsatte observera på detta sätt där en av oss var huvudobservatör 
och en medobservatör. Att observera en barngrupp vi känner kan leda till att vi ser saker vilken den 
som inte känner barngruppen inte noterar och tvärtom. Man kan alltså se händelser som sker vid 
en observation vilket medobservatören inte noterar på grund av olika anledningar, såsom att den 
ena observatören känner barnen. Vi fortsatte därför att vara två observatörer, där den ena hade 
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som uppgift att vara huvudobservatör och den andra var medobservatör. Detta samarbete ledde till 
att vi tvingades skärpa våra argument för våra tolkningar med syftet att försöka nå mer valida 
resultat. (Esaiasson et al, 2012).   
Vi använde oss av respondentvalidering (Bryman, 2008) vilket innebar att observatören 
förmedlade sina fältanteckningar till sin medforskare, detta gjorde att vi fick en bekräftelse på att 
vi såg samma sak vilket i sin tur kan styrka beskrivningen av händelsen. Efter varje 
observationstillfälle lästes fältanteckningarna upp för medobservatören, för att se huruvida vi sett 
samma sak. Det visade sig att vi vid varje observationstillfälle sett samma sak och händelse men 
beroende på vilken barngrupp vi observerat har vi tolkat samma observerade händelser på olika 
sätt, detta då vi har en förkunskap om en barngrupp vi känner till vilket påverkade vad vi noterade 
just på grund av detta. Med andra ord såg vi vid alla tillfällen samma sak men vissa specifika inslag 
i observationen noterades av medobservatören och inte av observatören och tvärtom, beroende på 
vilken barngrupp vi observerade. Det var lättare att se detaljer vid observationstillfällen där vi 
kände barngruppen. Detta styrktes senare av medobservatören vid analysen. Det negativa att 
observera en barngrupp vi känner kan vara att vi omedvetet väljer att observera barn vilka vi antar 
passar syftet för studien. Att ha en förförståelse till barngruppen vi observerade var för oss positivt 
då barnen lekte som vanligt utan att distraheras av observatörerna. 

Trovärdigheten i vår studie bygger på att forskningen är systematisk, noggrann och strikt gjord. Att 
ständigt tänka på studiens trovärdighet, noggrannhet, dvs. -reliabilitet är något Löfdahl et al (2014) 
tar upp som en viktig detalj.  

Vi har varit noggranna i vårt samlande av material på så sätt att vi tagit med för studien viktiga 
detaljer vid observationerna såsom hur miljön såg ut, hur materialet de lekte med såg ut och även 
tänkt på att det vi själva kan och vet kan göra att vi inte får svar på vårt syfte.  

Reliabiliteten kunde varit bättre om vi utfört fler observationer och även intervjuer för att befästa 
att det vi såg var sant. Esaiasson et al (2012) menar att validitetsproblemet kan minska om man 
utför observationer tillsammans med en medobservatör och även använder sig av 
samtalsintervjuer kan detta öka validiteten. 

 

Etik 
Vi har medvetet reflekterat över vårt förhållningssätt för att agera på rätt sätt vid rätt tillfälle och 
även tagit hänsyn till vilka normer, regler och värderingar som råder. Vi inväntade 
vårdnadshavares tillåtelse innan vi påbörjade våra observationer och vi har inte använda oss av 
observationer där det förekommer barn utan vårdnadshavares tillåtelse. Vi har inte använt oss av 
namn på förskolorna eller barnen av hänsyn till de fyra allmänna huvudkraven enligt 
vetenskapsrådet (www.vr.se). 

Informationskravet; Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. Detta har vi gjort då vi informerade berörda med hjälp av en 
informationsblankett (bilaga 1). 

Samtyckeskravet; Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
Detta har vi gjort då vårdnadshavare fått en samtyckesblankett (bilaga 2) att fylla i där de har 
möjlighet att välja att delta eller inte, där får de också information om att de när som helst kan välja 
att inte delta. Barnen vilkas föräldrar lämnat sitt medgivande till att delta blev tillfrågade innan vi 
påbörjade våra observationer. 

Konfidentialitetskravet; Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. Detta har vi rättat oss efter i vår uppsats och kommer därmed alltså inte lämna 
ut några som helst uppgifter om personer eller platser. Vi kommer också efter att uppsatsen är 
examinerad, godkänd och klar att förstöra allt materiel där det innehåller sådana uppgifter.  

http://www.vr.se/
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Nyttjandekravet; Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings- 
ändamål. Detta kommer vi rätta oss efter och därmed förstöra all information om enskilda personer 
efter avslutad och godkänd uppsats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 
Vi har i detta avsnitt sammanställt åtta av 22 observationer utifrån vårt syfte och frågeställningar, 
vi valde dessa åtta observationer utefter tydlighet i skyddade av lek respektive lyckat tillträde till 
pågående lek. Då vi varit två observatörer vid varje tillfälle har detta stärkt trovärdigheten då vi 
båda analyserat samma situation vilket lett till att vi sett samma strategier. Vi har valt att dela upp 
vårt resultat där vi först presenterar en tabell över använda tillträdesstrategier och därefter 
redovisas observationerna i två olika teman, tema ett är där barn nekas tillträde till pågående lek 
och tema två är där barn inte skyddar sin lek. I resultatet kommer dessa observationer redovisas 
och där barnen har fingerade namn.  
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Tabell över använda tillträdesstrategier  
I tabellen nedan presenteras alla observationer. De använda strategierna är benämnda med siffror 
på tabellens vänstra sida och resultatet på använda strategier på tabellens högra sida. 

 

 
Tillträdes- 

strategi 

 
Skyddar 
lek 

 
Skyddar 
inte lek 

Nr 1  1  1  

Nr 2 
 

 1 2 
 

Nr 4  1 0 

Nr 5  1 1 

Nr 6  1 5 

Nr 7  1 2 

Nr 9  0 2 

Nr 10  0 1 

Nr 11  0 1 

Nr 13  0 1 
 

 

 

 

 
 

 

 

Observationer där barn skyddar sin lek 
 

Observation 1. ”Den blå bilen” 
Huvudobservatör Ulrika. Deltagare är Saga, Elsa, Lasse och Anna. Klockan är 9.45 och de har strax 
innan observationen haft en morgonsamling. De tre flickorna sitter på en stor matta och leker med 
byggklossar och småbilar. Saga tar en blå bil vilken är lite större än de andra bilarna, hon kör 
omkring med den på mattan. Lasse kommer till mattan och säger till Saga 

                   L - jag hade den bilen 

                    S - nu har jag den, du hade den förut 

De två andra flickorna säger ”man ska dela med sig, du hade den förut”.  

 
Corsaros tillträdesstrategier. 
 

1.  Icke – verbal entré 

2. Att producera en variant av pågående 

handling 

4. Omringande av område 

5. Att verbalt göra anspråk på området eller 

något föremål 

6. Fråga om tillträde 

7. Att fråga en deltagare 

9. Att erbjuda en sak 

10. Hälsning 

11. Refererar till vänskap eller medlemskap 

13. Accepterar inbjudan 

 
 
 
 

 



 

17 

 

                     L – jag vill ha den!  

Saga går då och hämtar en låda med andra bilar och ger lådan till Lasse. 

                      S - de är coolare.  

Pojken tar en bil ur lådan och kör den rakt in i väggen hårt. Han sitter och pillar på en byggkloss 
och lutar sig snabbt över Saga och tar bilen.  

                       S - Nej, jag har den 

                       L – får jag prova att köra? 

                       S - ja, prova då 

Lasse provar och kör lite med bilen mot Saga som får tillbaka bilen, därefter leker Lasse bredvid 
flickorna med byggklossarna. 

Här ser vi en strategi vilken barn skyddar sin pågående lek mot genom att hänvisa till en vanligt 
förekommande kamratkulturell regel på förskolan; ”det man lämnar får någon annan ta”.  

  

Observation 2. ”Hästleken” 
Huvudobservatör Mia. Deltagare är Elin, Lovisa, Stina och Agnes. Klockan är 12.45 och barnen har 
haft vila och just ätit frukt. De fyra flickorna är i ett stort rum där barnen äter lunch, vilar, har 
bordsaktiviteter och det finns även en stor matta. Flickorna leker häst på den stora mattan, Elin 
och Agnes är hästar och Lovisa och Stina är hästägare. Det kommer två flickor och ställer sig nära 
och tittar tyst på de lekande flickorna. De hästlekande flickorna bryr sig inte om de två åskådarna 
utan fortsätter sin lek.  

En av de flickor vilka tittar på går därifrån, den andra flickan står kvar nära och tittar på hästleken. 
Flickan som tittar på går iväg och kommer tillbaka för att fortsätta titta på tyst. Detta upprepar hon 
fyra gånger för att sedan gå därifrån.  

Här ser vi en strategi vilken barn skyddar sin lek genom att helt enkelt ignorera flickorna som tittar 
på. De lekande flickorna behöver inte lägga ner mycket energi på att skydda sin lek då de åskådande 
flickorna endast är tysta och tittar på för att sedan gå därifrån. Den ena flickan gör fyra försök till 
tillträde genom att gå iväg och komma tillbaka för att återigen endast tyst titta på. 

 

 

Observation 3. ”Berg och dalbana” 
Huvudobservatör Mia. Deltagare är Stina, Lovisa och Karin. Klockan är 12.40 och barnen leker i 
ett rum där det finns hemvråmateriel och en stor kartong. Stina och Lovisa leker med den stora 
kartongen, de sitter i kartongen och leker berg och dalbana. Karin kommer fram till flickorna. 
 
                          K – får jag vara med? 
 
                          S – nej, du får inte plats 
 
Karin står tyst kvar och tittar 
 
                          S – vi kan leka i eftermiddag istället 
 
Karin går därifrån utan att säga något och de två flickorna fortsätter leken med kartongen. 
 
Karin använder sig av Corsaros strategi fråga om tillträde, vilket i det här fallet inte var ett lyckat 
inträde då hon blir nekad med anledningen att de inte fick plats mer barn i kartongen, vilket jag 
som observatör också noterade. De två lekande flickorna erbjöd sig inte heller att turas om men 
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däremot erbjöd den ena flickan att de kunde leka i eftermiddag istället, vilket kan tolkas som 
kompensation för nekandet till tillträde. 
 
 

Observation 4. ”Affären” 
Huvudobservatör Mia. Deltagare är Alva, Elsa och Jenni. Klockan är 13.00 och barnen har fri lek 
inomhus. Alva och Elsa leker inne i ett rum där det finns ateljématerial och material till att leka 
affär, de sitter på stolar och de har byggt upp en affär. Jenni kommer in i rummet. 
 
                      J – hej Alva, vilken får jag vara? 
 
                      A – Elsa sitter där (pekar mot Elsa) och jag sitter här 
 
                      J – får jag köpa den här? 
 
                      A – men jag hade den 
 
                      J – då ska den inte stå framme, om man inte får köpa den, då ska den vara gömd 
 
Jenni går fram till Elsa och de två flickorna pratar och leker lite med några klossar en bit från 
affären. Alva låtsas ringer till Jenni som inte svarar i sin telefon. 
 
                      E – jag har stängt av 
 
                      A – hallå, hallåååååå 
 
Elsa går bort mot ett bord som finns i rummet och Alva och Jenni kommer efter. De pratar och 
börjar leka tillsammans. 
 
 
Här använder sig det barn som vill vara med av Corsaros strategi att fråga en deltagare vilket tar 
lite tid att resonera kring med till slut lyckas. De barn som leker skyddar sin lek med hjälp av att 
försöka visa och säga att de redan har roller och ger inte heller den andra flickan någon roll. När 
inte Alva släpper in Jenni försöker hon istället komma in i leken tillsammans med Elsa, vilket leder 
till ett lyckat inträde.  
 
 
 
 
 
 
  

Observationer där barn inte skyddar sin lek 
 

Observation 5 ”Pinnbjudningen” 
Huvudobservatör Ulrika. Deltagare är Anton, Kasper, Lisa, Jennifer och Axel vilka leker i ett litet 
bygg rum. Klockan är 10.00 och barnen har fri lek inomhus. Barnen i byggrummet leker med 
kuddar och filtar och de bäddar och fixar i rummet. Det kommer in en pojke i rummet bärandes på 
en låda med pinnar vilka han ”bjuder” på. De andra mottog honom direkt i leken. 
 
Här är en strategi vilken fungerade väl och de lekande barnen behövde inte skydda sin lek utan 
välkomnade pojken direkt in i leken. Vi tolkar det som att pojken med lådan hade valt en strategi 
han kände väl till som fungerande att ta sig in i pågående lekar. Samtidigt som de lekande barnen 
blev glada av att få en del av pojkens pinnar.  Vi ser här hur pojken med pinnarna ingår i en social 
värld med sociala relationer där han lärt sig av roller och relationer vad som fungerar i samspelet 
med sina kompisar, där han ”bjuder” på pinnar för att få delta i den pågående leken.  
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Observation 6. ”Hemvrån” 
Huvudobservatör Mia. Deltagare är Johan, Stella och Nina.  Klockan är 9.40 och barnen har fri lek 
inomhus. Johan leker i hemvrån där han ställer iordning möbler och inventarier. Då kommer Stella 
in i hemvrån 

                        S – vad gör du? 

                        J – leker 

                        S – får jag vara med? 

                        J – jaa 

Johan och Stella leker nu tillsammans i hemvrån, de pratar och ställer iordning inventarier 
tillsammans. Nina kommer i hemvrån. 

                        N – får jag vara med? 

                        J – det är okay 

Nu leker de alla tre tillsammans i hemvrån. 

Här använder sig de båda flickorna av Corsaros tillträdesstrategi att fråga om tillträde vilken 
fungerade väl för att få tillträde till pojkens lek. Ingen av gångerna skyddade pojken sin lek utan de 
båda flickorna fick vara med.  
Detta var en strategi vilken ofta förekom och som också oftast gav tillträde till pågående lek. Denna 
strategi såg vi som vanligast att barn inte skyddade sin lek gentemot. Tvärtemot Tellgren (2004) 
som i sin studie såg att de tillträdesstrategier vilka användes mest och också ledde till flest tillträden 
var den icke-verbala entrén, där barn sökte tillträde till pågående lek utan att säga något (Tellgren, 
2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation 7.”Gamezone” 
Huvudobservatör Ulrika. Deltagare är Leo, Josefin och Diana. Klockan är 13 och barnen har just 
haft vila och ätit frukt och har nu fri lek inomhus. Leo och Josefin leker i ett stort rum där barnen 
har bord att leka vis, en stor matta att leka eller bygga på. De två barnen sitter på mattan och bygger 
tillsammans med Gamezone. Diana kommer och sätter sig bredvid dem. 
 
                           D – kan jag hjälpa till? 
 
                           J – du kan ta de här? 
 
Josefin ger några bitar till Diana och de bygger tillsammans alla tre. 
 
 
Här använder sig flickan som vill vara med och bygga sig av Corsaros strategi att fråga en 
deltagare, vilken lyckas och hon får vara med de två andra barnen och bygga. De två barnen som 
håller på med en aktivitet skyddar inte sin lek utan släpper in den sista deltagaren direkt. Detta är 
en verbal strategi vilket vi såg som ett bra sätt att ta sig in i en pågående lek och samtidigt något 
barn skyddade sin lek minst mot.  
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Observation 8. ”Vi kan ”ola” 
Huvudobservatör Ulrika. Deltagare är Anna, Lisa, Sara och Emil. Klockan är 10.00 och barnen har 
fri lek inne. Anna, Lisa och Sara sitter i bygghörnan och bygger med klossar och kör med bilar. Emil 
kommer in i rummet. 
 
                          E – får jag vara med? Ni har ju tagit alla bilar! 
 
                          A – men inte alla, vi kan ”ola” så får du en 
 
Emil ”olar” och han får en liten grön bil, han vänder sig snabbt om till Anna 
 
                          E – kan vi byta? 
 
                          A – nej, men du kan få prova 
 
Emil provar och kör lite med den stora bilen och lämnar sedan tillbaka bilen till Anna. Emil börjar 
därefter att leka med den lilla gröna bilen och de leker nu tillsammans. 
 
 
 
Här använder sig Emil av Corsaros tillträdesstrategi fråga om tillträde samtidigt som han påpekar 
att den bil Anna leker med är den han helst vill ha. När han inte lyckas få just den bilen accepterar 
han deras regel att ”ola”, vilket är räkneramsan, ”Ole, dole doff” som används för att avgöra regeln 
om turtagning. Att se på leken som en utveckling av social kompetens kan vi detta exempel se där 
både Anna och Emil lärt sig att behärska både sin styrka och vart gränsen går, Anna förklarar att 
den stora bilen är upptagen och står på sig i detta och Emil i sin tur vet var gränsen går och tar inte 
den stora bilen ifrån Anna utan går med på att ”ola”.  
 
 
 
 
 
 

Diskussion 
Vi har valt att dela upp vår diskussion i tre olika delar, där vi under rubrik ett diskuterar metoden, 
efter det diskuterar vi vårt resultat. Vi avslutar med sammanfattande slutsatser. 

 

Metoddiskussion 
Som vi tidigare nämnt bygger vår studie på kvalitativa metoder och för att få svar på våra 
frågeställningar har vi använt oss observationer. Vi använde oss av observationer då det för studien 
är ett bra sätt ta reda vad barnen gör och inte bara vad de säger att de gör (Esaiasson et al, 2012). 
Vi tycker att observationerna gav oss en rättvis och fullständig helhetsbild. Att observera barnen 
gav oss tillfälle att se barns olika strategier kring den fria leken. Vi anser att vårt insamlade data 
gav oss möjlighet att dra slutsatser kring de olika strategierna. Då vi använde oss av en icke 
deltagande observation satt vi bredvid de pågående lekarna och observerade vilket vi upplevde som 
en bra metod där barnen inte blev påverkade av oss som observatörer. En nackdel vi upplevde var 
att eftersom vi kände barnen kom de ibland till oss och bad om hjälp vilket innebar att vi fick 
avbryta våra observationer för att säga till barnen att de skulle be en annan pedagog om hjälp.  

Att observationerna var strukturerade hjälpte oss att titta efter händelser med anknytning till vårt 
syfte för att i direkt anslutning till dessa skriva fältanteckningar. Vi tycker att denna struktur hjälpt 
oss av få ett brett material då vi letat efter just händelser där det förekommer olika 
tillträdesstrategier. För att undvika en så kallad forskareffekt observerade vi barn vi känner och 
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även har ett samspel med. Detta gjorde att barnen verkade lugna och opåverkade av vår närvaro 
och därmed gav oss sanningsenliga observationer. Vi valde att använda oss av öppna observationer 
för att komma nära den fria leken och för att vi var två observatörer.  Vi tycker att då vi hade en 
relation till barnen gjorde det att de inte stördes av oss utan kunde leka fritt. Det hade även passat 
att utföra en minietnografisk studie vilket hade kunnat ge oss ett mer innehållsrikt data. På grund 
av tidsbrist var detta inte möjligt.  

Vi använde oss av Corsaros tillträdesstrategier för att tolka vårt data vilket vi ansåg var ett bra 
hjälpmedel både vid observationerna och vid analyserna. Då vi var pålästa om Corsaros strategier 
visste vi också vad vi skulle leta efter vid den fria leken och vad vi skulle observera. Det skedde vid 
all fri lek någon form av tillträdesstrategi vilket gjorde att vi fick en bekräftelse på att vi observerade 
utefter vårt syfte. Det hade varit av intresse att få ta del av större omfattning insamlad data men 
tiden räckte inte till för fler observationer.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka förskolebarns strategier under pågående lek. För att få svar 
på vårt syfte har vi tittat på vilka av Corsaros strategier barn använder sig av för att skydda sin 
pågående lek och vilka strategier de använder för att få tillträde till pågående lek. För att få svar på 
detta har vi tittat på vilka strategier som gav lyckat inträde respektive misslyckat inträde. Vi har 
delat upp detta resultat i sju rubriker där vi inleder med att diskutera vårt resultat med anknytning 
till Corsaros strategier, därefter följer social regler och normer, sekundär anpassning, 
kamratkulturer och slutligen socialt samspel. 

 

Strategier vilka fungerade bäst vid tillträde till pågående lek 
Efter våra observationer tolkar vi att barn som verbalt frågar om lov till tillträde eller frågar om den 
pågående leken lättare får delta i den aktivitet vilka barnen påbörjat. Av alla observationer gav de 
verbala strategierna lyckat inträde vid 11 tillfällen, samtidigt som de icke verbala strategierna gav 
lyckat inträde vid endast fyra tillfällen. Att söka tillträde till pågående lek såg vi vid våra 
observationer skedde både verbalt och med hjälp av att erbjuda en sak.  

I observation 5, ”Pinnbjudningen” ser vi hur en pojke söker tillträde till en pågående lek med hjälp 
av att bjuda de lekande barnen på pinnar, vilket gav honom direkt tillträde till leken. Vi ser här hur 
pojken med pinnarna ingår i en social värld med sociala relationer där han lärt sig av roller och 
relationer vad som fungerar i samspelet med sina kompisar, där han ”bjuder” på pinnar för att få 
delta i den pågående leken. Detta är enligt det interaktionistiska synsättet ett samspel med andra 
vilket styr människan (Hwang & Nilsson, 2011).  

Vi såg vid de flesta av våra observationer att barn i den fria leken gjorde framsteg då de lyckades 
vinna tillträde till en pågående lek och därmed också blev en tillgång i gruppen. Enligt Skolverket 
(2010) ska alla barn ”få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 
och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Skolverket, 2010, s.5) 

De verbala strategier vilka fungerade bäst enligt våra analyser av vårt data till att få tillträde till 
pågående lek och vilka barn inte skyddade sin lek mot var följande; 

• Request för access- Fråga om tillträde: att träda in i området där episoder pågår och 
verbalt fråga om lov att få vara med. 

• Offering of object – Att erbjuda en sak: att träda in i området där episoder pågår och 
(verbalt eller icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller present) till någon eller några 
av deltagarna. 

• Questioning participants – Att fråga en deltagare: att träda in i området där episoder 
pågår och fråga någon deltagare om pågående aktivitet. 

• Greeting – Hälsning: att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa på en eller 
fler deltagare.  
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Strategier vilka fungerade sämst vid tillträde till pågående lek 
Efter våra observationer tolkar vi att barn som söker tillträde till den pågående leken med att fysiskt 
omringa eller cirkla kring ett område där episoder pågår utan verbal markering, som i observation 
2 ”Hästleken” är en strategi vilken fungerar sämre. Detta skulle kunna bero på att barnet kanske 
inte vågar fråga om inträde till lek på grund av olika anledningar, såsom språksvårigheter, dålig 
självkänsla eller att barnet har nedsatt socialt samspel. Om svårigheter till tillträde till pågående 
lek beror på liknande anledningar kan barnet behöva stöd av lyhörda pedagoger. De barn vilka 
hade svårare att använda sig av fungerande strategier vid tillträde till pågående lek såg vi vid våra 
observationer oftast ge upp utan större motstånd och gå vidare för att göra något annat.  Vi såg vid 
våra observationer hur barn i olika konstellationer försökte skydda den gemenskap de byggt upp 
från intrång av andra barn, vilket Corsaro (2005) menar beror på att de är barn i samma åldrar 
som delar på ett gemensamt utrymme.  

På förskolan vistas barn i samma åldrar under stor del av dagen och att lära sig söka tillträde till 
pågående lek blir således en kunskap barn behöver få möjlighet att träna och lära sig. Enligt 
Skolverket (2010) ska barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd få det utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar (Skolverket, 2010).  Enligt Pramling & Sheridan (2006) 
är en del barn lekkompetenta, det vill säga att de har lätt för att starta upp lekar och ta sig in i dessa 
samtidigt som det finns barn vilka sällan eller aldrig får delta i lekar. Vidare menar Pramling & 
Sheridan (2006) att barn vilka inte är lekkompetenta kan behöva ”lärarens aktiva stöd för att 
komma in i leken och för att kunna leka tillsammans med andra barn” (Pramling & Sheridan, 2006, 
s.87). 

 

 

 

De strategier vilka fungerade sämst vid tillträde till pågående lek och vilka barn skyddade sin lek 
mot var följande; 

• Disruptive entry – Avbrytande, störande entré: att träda in i ett område där episoder 
pågår och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa en pågående aktivitet. 

• Making claim on area or object – Att verbalt göra anspråk på området eller något 
föremål: att träda in i området där episoder pågår och verbalt gör anspråk på området 
eller ett objekt. 

• Encirclement – Omringande av område: att fysiskt omringa eller cirkla kring ett område 
där episoder pågår utan verbal markering. 

 

 

Strategier barn använder sig av i skyddande av pågående lek 
Vi såg efter att ha observerat barnen vid deras fria lek att de strategier vilka fungerade sämst för 
barn att ta sig in i leken och därmed också den strategi barn skyddar sin lek mot var att på något 
sätt förstöra eller göra anspråk på något föremål i den pågående leken och att använda sig av icke 
verbal entré. Vi såg även att barn skyddar sin lek med hjälp av att hänvisa till olika på förskolan 
gällande regler. Detta ser vi i observation 1, ”Den blå bilen” där flickan skyddar sin lek med hjälp 
av regeln det man lämnar får någon annan ta, vilket är en ofta förekommande oskriven regel på 
förskolor. Vi kunde vid våra analyser se att det var svårt att urskilja huruvida barn inneslöt eller 
uteslöt andra barn i den pågående leken. Vi kunde vid våra observationer se att barn samtidigt som 
de nekade andra barn tillträde till den pågående leken även skyddar sitt interaktionsutrymme för 
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att upprätthålla den vänskap de uppnått och påbörjat. Detta menar Tellgren (2004) gör att det är 
svårt att skilja ut vad som är inneslutning och vad som tillhör uteslutning. 

 

Sociala regler och normer 
Det framkom vid våra observationer vid några tillfällen att barn använde sig av sociala regler och 
normer för att söka tillträde till pågående lek. Vid observation 7, ”Gamezone” använder sig Diana 
av den sociala regeln att hjälpa till för att få tillträde till en lek vilket leder till ett lyckat inträde.   På 
förskolan råder olika sociala regler och normer vilka barn använder sig av i samspelet kring den 
fria leken och barn som bryter mot dessa regler riskerar att på något sätt bli uteslutna eller leda till 
svårigheter att ta sig in i en pågående lek. I observation 1, ”Den blå bilen” ser vi ett exempel på ett 
samspel kring den fria leken där Lasse först gör ett försök till tillträde utan att ta hänsyn till de 
sociala rådande regler vilket inte leder till ett lyckat tillträde. När Lasse sedan motvilligt spelar efter 
de regler som råder på förskolan accepterar de lekande flickorna att han leker bredvid dem.  
 
Enligt Corsaro (1981) genom Jonsdottir (2007) är barn sällan engagerade i ensamlek utan försöker 
söka inträde i social gemenskap i andras lek. Vidare menar Corsaro (1981) genom Jonsdottir (2007) 
att barn vill skydda pågående samspel genom att avstyra att andra barn kommer in leken vilket kan 
leda till konflikter då barn vet att deras aktiviteter lätt störs i förskolan. Barn i förskolan ”blir måna 
om att försvara detta område för att behålla det som de delar med andra” (Jonsdottir, 2007, s.54).  
 
I Läroplan för förskolan står att läsa ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga 
att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt 
ta ansvar för gemensamma regler” (Skolverket, 2010, s.9).  

 

 

 
Sekundär anpassning 
Det framkom vid våra observationer att barn ibland nekade andra barn tillträde med hänvisningen 
att det endast fanns roller med låg status kvar, att det inte fanns några roller kvar eller att det inte 
fick plats. Roller med låg status kan vara exempelvis en roll där du blir dödad av en gris. Att hävda 
att det inte finns några lediga roller kvar framkommer i observation 3, ”Berg och dalbanan” där 
Karin blir nekad med anledningen att de inte fick plats mer barn i kartongen. Detta tolkar vi som 
att barnen använder sig av sekundär anpassning vilket betyder enligt Engdahl & Ärleman-Hagsèr 
(2015) att den förändras från primär, där barn gör som de blir tillsagda och alla får delta i en 
leksituation, till att bli sekundär där barnen låter det se ut som de anpassar sig, men det är då 
egentligen en form av kollektivt motstånd mot de vuxnas normer och regler. 

Att skydda en pågående lek skedde vid våra observationer oftast verbalt då de förklarade varför de 
inte kunde tillåta någon att delta i den pågående leken, vilket hänvisades oftast till brist på utrymme 
eller att de inte kan vara mer barn i leken. Vid ett tillfälle erbjöds som kompensation att de däremot 
kunde leka senare. Detta tolkar vi som att barnen använder sig av sekundär anpassning där de har 
kollektiva handlingar som medel för att komma undan de vuxnas regler, här som att inte låta alla 
vara med. Löfdahl (2014) beskriver sekundära anpassningar med exempel som att låta bli att 
plocka upp efter sig, kunna smuggla in förbjudna leksaker och att slippa delta i aktiviteter. Vid våra 
observationer framkom att de barn vilka blev nekade tillträde med hänvisning till de lekande 
barnens egna regler ledde till att de barn som söker tillträde hellre avstod från att delta. 

 

Kamratkultur 
I våra analyser har vi sett att barnen använder sig av olika strategier för att skydda sin pågående 
lek och tolkat detta som att de vill skydda sitt kamratskap de har uppnått med vissa barn i sin 
grupp. Tellgren (2004) menar att kamratskap och vänskap är kollektiva sammansättningar genom 
barnens aktiva inverkan i sin sociala kamratkultur.  ”Kamratskap handlar om att skapa 
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meningsfullhet tillsammans med sina kamrater och att försvara sin lek från andra inkräktare” 
(Tellgren, 2004, s.21). De strategier vi kunde se att barnen använde sig i skyddandet av sin lek var 
att verbalt påpeka att det inte fick plats fler i leken, hänvisa till påhittade regler och att neka tillträde 
med anledningen att det inte finns något material kvar. Löfdahl (2014) menar att när små barn 
vistas tillsammans under längre perioder så utvecklar de sina egna kamratkulturer. Corsaro (2005) 
definierar barns kamratkulturer som en stabil uppsättning aktiviteter eller rutiner, artefakter, 
värderingar och angelägenheter vilka barn producerar och delar i interaktion med varandra. 
Pojken i observation 1, ”den blå bilen” försökte delta i leken genom att hävda att han hade bilen 
flickan lekte med, han lyckades inte få bilen tillbaka men flickan gick med på att låta honom prova 
en gång. Pojken ger upp till slut och börjar istället leka med något annat. Vi såg liknande scenarion 
under våra observationer och det ledde sällan till någon större konflikt och det var vanligt att 
barnen vilka skyddar sin pågående lek försöker erbjuda något annat eller hänvisa till olika regler 
på förskolan, både regler i kamratgruppen och regler om hur många barn man får vara på varje 
station. 

Det framkom också att barn som skyddar sin lek samtidigt gärna erbjuder sig att leka senare eller 
påvisa någon annan lek, vilket vi tolkar som en form av att lindra nekandet till tillträde. Detta ser 
vi tydligt i observation 3, ”Berg och dalbanan” där Stina erbjuder Karin att leka i eftermiddag 
istället då Karin just nekats tillträde till en pågående lek. Barn på de förskolor vi observerat var 
oftast positivt avvisande då de nekade barn tillträde och nästan alltid hade en förklaring till varför. 
De sade aldrig enbart NEJ, utan gav en riktig eller påhittad ursäkt till varför de inte kunde vara 
med på leken. Att resultatet kunde sett annorlunda ut om vi utfört våra observationer på 
höstterminen då alla barn är nya för varandra och därmed inte hunnit bilda kamratgrupper med 
kamratkulturer tar vi med i vår analys. Barns kultur hemifrån med att äga alla leksaker vilka de 
ibland lånar ut till syskon eller kompisar men alltid får tillbaka skiljer sig avsevärt mot förskolans, 
där alla leksaker och material tillhör alla barn på förskolan. Det Corsaro (2005) skriver gällande 
barns kulturer hemifrån jämförelsevis mot förskolan fick vi fram då vi kunde se i våra analyser hur 
barn i sina grupper försöker skydda det de har byggt upp. Vi tolkar det som en av de viktigaste 
anledningarna till varför barn försöker skydda sina lekar i de nya kamratgrupper de bildat på 
förskolan är just att de vill skydda och behålla det de just byggt upp 

 

Socialt samspel  
Vi såg när vi utförde vår studie vilka tillvägagångssätt i interaktion med andra barn har när de 
skyddar sin lek och när de vill få tillträde till pågående lekar. Vi uppmärksammade också att barn 
lekte i ungefärligt liknande gruppkonstellationer. Tellgren (2004) beskriver hur barns 
medvetenhet om det sociala samspelet leder till att barn etablerar sociala kontakter med ett 
begränsat antal barn vilka de leker regelbundet med för att den egna grupptillhörigheten ska bli 
trygg och slippa avvisas från andras lekar. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att barn 
genom att leka tillsammans utvecklar sin sociala kompetens och lär sig skratta, kompromissa, 
känna empati och sympati och bli arga utan att slåss. Samtidigt lär sig barn ”att behärska sin styrka 
och var gränserna går” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s.86). Detta är viktiga 
ingredienser för att det sociala samspelet ska fungera och detta lär sig barnen i leken. I 
observationen 8, ”vi kan ola” ser vi hur både Anna och Emil lärt sig de tre sociala lekreglerna; 
samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). De 
diskuterar lekreglerna i att man inte får ta det någon har – samförstånd, de kommer överens om 
att ”ola” – ömsesidighet och de sker ett turtagande då Emil får prova bilen.  
I ett interaktionistiskt synsätt Hwang & Nilsson, 2011) kan vi se hur Emil använder sig av 
information från omvärlden där han lärt sig att bytesaffärer ibland fungerar för att få just den 
leksaken man vill ha. Detta tillvägagångssätt har han troligtvis lärt sig av vuxna eller andra barn i 
sin omgivning som ett lyckat sätt att få det man vill ha.  Vi kan även se hur Anna tolkat detta 
perspektiv där hon lärt sig att konstruera ett erbjudande om att ”ola” för att komma fram till en 
rättvis lösning.  
Vid våra observationer kunde vi se att det hela tiden i barns fria lek pågår ett samspel med andra 
gällande roller, status och turtagande. Enligt Hwang  & Nilsson (2011) styrs människan av 
handlingar i samspel med andra. I observation 8, ”Vi kan ola” ser vi hur barnen har en lösning på 
ett problem gällande att de är flera barn vilka vill ha samma bil, där de ”olar” om vem som ska få 
bilen. I detta samspel är barngruppen med sina normer och roller enligt Hwang & Nilsson (2011) 
avgörande för individernas jaguppfattning och självbild. Vi tolkar det som att barn i den fria leken 
tar olika roller och sätter sig in i andras perspektiv vilket leder till att den fria leken och rolleken på 
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förskolan är en viktig ingrediens. Detta menar Hwang & Nilsson (2011) är en viktig arena för barns 
utveckling gällande en positiv jaguppfattning.  

Vi kunde vid våra observationer se hur barn använde sig av tidigare erfarenheter gällande regler på 
förskolan och från tidigare händelser från sin miljö och omvärld för att skydda sin lek. Tellgren 
(2004) menar att barn enligt det interaktionistiska synsättet skaffar sig och konstruerar 
tillvägagångssätt och kunskap vilka de hämtat från vuxna i denna process.  Vi kunde i våra analyser 
se det interaktionistiska synsättet där Stina i observation 3, ”berg och dalbanan” nekar Karin att 
delta. Då Karin inte fick plats i kartongen erbjuder hon istället henne att de kan leka på 
eftermiddagen som kompensation. I denna situation påvisar Stina hur barn upplever sig som en 
särskild individ endast genom att ta andras roller, genom att sätta sig in i hur andra uppfattar det 
(Hwang & Nilsson, 2011). 
Då vi själva arbetar inom förskolan kunde vi se ett samband mellan barns tillvägagångssätt och de 
vuxnas inflytande i dessa, att exempelvis låta en kompis vara med i leken är något de lärt av vuxna 
då de ofta påpekar att ”alla får vara med”. Skolverket (2010) skriver att ”alla barn ska få erfara den 
tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 
tillgång i gruppen” (Skolverket, 2010, s.5).  

Att ha en verksamhet vilken är både rolig, trygg och lärorik kan te sig vara varandras motsatser då 
ett barn skyddar sin lek och vill bibehålla sina kamrater i den pågående leken samtidigt som ett 
annat barn vill få tillträde till densamma. Det kan å ena sidan vara roligt för ett barn att tillåtas 
skydda och bibehålla de kamrater de leker med samtidigt som det för ett annat barn som nekas 
tillträde upplevs som tråkigt och otryggt. Detta är en vanligt förekommande situation och att ha 
kunskap om hur barn skyddar sin lek och varför kan då vara en hjälp i arbetet i att följa läroplanen, 
då det kan bli legitimt att skydda sin lek och kan då ses som ett bibehållande av lek istället för ett 
uteslutande.  

 

Slutsats 
 

Syftet med denna studie var att undersöka förskolebarns strategier under pågående lek. För att 
underlätta detta arbete har vi använt oss av Corsaros tillträdesstrategier, översatta av Tellgren 
(2004). Enligt Corsaro (2003) är barn inte egoistiska då de inte låter andra barn få tillträde till 
redan befintliga lekar utan de försöker endast skydda och hålla kvar det de redan har påbörjat. 
Detta är något vi tolkar som stämmer överens med vad vi såg där barn skyddar sin lek, att de 
försöker hålla kvar vid de kompisar och den lek de påbörjat.  Den strategi vi observerat att barnen 
främst använder sig av vid tillträde till lek är verbalt, då de använder sig av att fråga om de fick vara 
med i leken. En strategi som Corsaro kallar för ”request to Access”, då barnen muntligt frågar om 
tillträde (Tellgren, 2004). I observation ”Affären” ser vi ett tydligt exempel på en verbal strategi där 
Jenni frågar vem hon får vara i leken, vilket ledde till ett lyckat inträde.  Vi såg även vid våra 
observationer att barn ibland förhandlar om inträdet och detta kan vi se i observation nr. 8 ”Vi kan 
ola”, där Anna samtidigt som hon skyddar sin lek även bjuder in Emil med hjälp av en räkneramsa, 
”Ole, dole doff” för att komma fram till vem som ska få en eftertraktad bil. Denna förhandling leder 
till att Emil accepterar räkneramsan som metod för att få ta del i den pågående leken. 

De slutsatsen vi drar är bland annat att barn på de förskolor vi utfört våra observationer är väl 
medvetna om de sociala regler och normer vilka råder på förskolan, vilket vi baserar på att de 
hänvisar till dessa vid tillträde till pågående lek och vid skyddandet av densamma. Detta ser vi i 
observation 1 ”Den blå bilen” där Saga hänvisar till en vanligt förekommande regel på förskolan, 
det man lämnar får någon annan ta. Vi kom efter våra observationer fram till att de barn vilka kan 
ha svårare att förhålla sig till sociala regler och normer vilka råder på förskolan också kan ha 
svårare att få tillträde till pågående lek. Detta gör att lärare behöver vara extra uppmärksamma på 
de barn vilka har svårt att följa de sociala regler och normer som råder på förskolan. ”I förskolan 
ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 
både det enskilda barnet och barngruppen” (Skolverket, 2010, s.6). Har läraren kunskap om detta 
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kan det bli möjligt att engagera sig i både det enskilda barnet och barngruppen då det uppstår 
konflikt kring leken och skyddandet av denna. Vi kan dra slutsatsen av vårt resultat att barn på de 
förskolor vi utfört våra observationer har olika strategier beroende på hur barngruppen ser ut. På 
den förskola där de fanns fler barn som var i behov av extra stöd skyddade barnen sin lek i större 
utsträckning än på den förskola där det gick färre barn vilka var i behov av extra stöd. Om detta var 
en företeelse som uppkom endast vid dessa tillfällen eller något som skulle kunna vara en slutsats 
i allmänhet får vi inte svar på då detta inte var vår frågeställning, men ändå något vi noterat efter 
vår analys av resultat. 

Vidare forskning 
Skulle vi ha gjort denna studie i ett bredare perspektiv hade det varit av intresse att undersöka hur 
status i barns kamratgrupper kommer till och vad detta beror på. Vad kan komma att spela in i 
dessa konstellationer och har genus någon betydelse? Även att fortsätta forska på vad läraren har 
för roll och påverkan i barns skyddade av lek och hur tillåtande lärare är kring inkludering och 
exkludering i barns fria lek och agerar lärare olika kring pojkar och flickors skyddade av lek?  Vi 
ser även ett intresse i att forska vidare i hur barns miljöer på förskolan påverkar barns relationer, 
såsom storlek på barngruppen, personaltäthet och hur barn i behov av särskilt stöd påverkar och 
påverkas av kamratgruppen och dess relationer. För att få reda på hur barn tänker i dessa frågor 
hade det varit av intresse att intervjua barn i direkt anslutning till en observation för att se barns 
perspektiv på dessa. För att få svar på frågan om det kan se olika ut beroende på om 
observationerna utförs på höstterminen då barngruppen är ny eller på vårterminen då 
barngruppen bildat olika grupperingar hade det varit av intresse att observera vid båda dessa 
tillfällen för att få en bild av hur detta kan påverka. Vi upptäckte under våra analyser av 
observationstillfällena att det inte fanns tillräckligt med data för att dra några genusperspektiv, 
vilket vidare forskning hade varit av intresse att ta del av för att ta reda på huruvida det finns 
eventuella skillnader eller likheter gällande genus kring skyddandet av den fria leken.  
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Bilaga 1 
Samtyckesblankett 
 

Barnets namn……………………………………………………………………………………………………… 

 

Jag/Vi samtycker   

Jag/Vi samtycker inte 

till att min/vår dotter/son deltar i studien. 

 

 

 

 

Datum……………………………………………………… 

 

Vårdnadshavare 1 

 

…………………………………………………………………. 
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Vårdnadshavare 2 

 

…………………………………………………………………. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
 

Informationsbrev till vårdnadshavare 
 

Till vårdnadshavare på xxxxxxx förskola/ xxxxxxx förskola 

Vi heter Mia skog och Ulrika Alfredsson och vi läser till förskollärare på Högskolan för lärande 
och kommunikation i Jönköping. Parallellt med studierna arbetar vi inom förskolan. Under vår 
sista termin gör vi nu vårt examensarbete. Det vi kommer studera och skriva om i 
examensarbetet handlar om barns lek på förskolan. 

Vi följer barnens lek under fri lek under cirka 30 minuter barn som inte vill delta kommer vi inte 
följa. Detta gör vi under höst och vårterminen 2015-2016. 

Vi följer vetenskapsrådets regler vad gäller sekretess. Vi kommer ha fokus på leksituationer och 
inte på enskilda barn. Förskolans och barnens namn kommer inte framgå i examensarbetet eller i 
redovisningen. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du/ni kan när som helst, utan särskild anledning 
avbryta ditt/ert samtycke. 

Vi är tacksamma och ser fram emot att få möjligheten att följa ert barns lek. 

Om du/ni har någon fråga så får ni gärna ringa eller mejla oss. Vi har: 

Ulrika.alfredsson@live.se                             mia@braglas.se 

 

mailto:mia@braglas.se
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Med vänlig hälsning 

Ulrika Alfredsson 

Mia Skog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3  
Pilotobservation 1 24/11-15 kl.12.30–13.00 
Tre pojkar (B1, B2, B3) leker i byggrummet med duplo, tågbana och presentsnören. B1: -Vi gör en 
tunnel och en ramp. 

En av pojkarna styr leken genom prat. B 2: -jag kan hjälpa dig att bygga. 

De bygger på varsina ställen i rummet men pratar med varandra 

B1 - den som bygger det här är bäst, här är det halloween. 

Ena pojken håller ett snöre högt upp i luften, B2- Jag kan bygga högt med snöret 

 En fjärde pojke kommer in i rummet och frågar vad de gör? 

B 1 och B2 knuffar ut pojken ut ur rummet och säger - du får inte vara med. 

Barn 4 går där ifrån utan att svara. 

Leken fortsätter och barnen kommenterar inte barn 4. 

Pilotobservation 2 24/11-15 kl.13.00–13.30 
Fem barn håller på att leka i stora bygg rummet och säger att de ska ha en teater. 
 
De ställer fram en stor vik skärm, stolar, klossar, en kartong och en plastblomma. 
 

Det kommer två pojkar från ett annat rum och tittar på barnen med teatern, de skrattar och går 
därifrån. 

Det kommer en annan pojke som kryper nära och tittar på vad de gör, han är tyst, han går fram 
och tillbaka och tittar utan att säga något. 

Pojken som gått runt och tittat tyst står nu och tittar stilla. 
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– Vill du vara med frågar ett av barnen i teatern. 

Den pojken som varit tyst går bakom vik skärmen och pratar med de andra. 

Han kommer fram från skärmen och kryper och skäller tillsammans med ett annat barn. 

Det kommer några fler barn som inte är med på teatern och springer runt och skrattar bakom vik 
skärmen. De skrattar och jagar varandra. Det kommer en pedagog och stoppar leken med vik 
skärmen, de barn som kom på slutet går därifrån. 

Det kommer en flicka och går in bakom skärmen. De andra barnen som är där bakom säger 

– Nej! Sluta, kom ut, förstör inte vår teater. 

Flickan säger att hon vill vara med och de andra säger att - Man ska inte leka där inne. 

Flickan går ut från skärmen och går iväg 

De ropar att teatern ska börja. 

 

 

 
 
 

Analys av pilotobservation 
 

Vi har valt att göra en pilotobservation för att se om metoden är bra för vårt arbete. 

Pilotobservationen gjordes kl12.15 på en 5 års avdelning under den fria leken inomhus. Vi hade i 
förväg fått klartecken från förskolechef, barnens föräldrar och personal. Vi använde oss av 
fältanteckningar som vi direkt efter observationen renskrev och analyserade med hjälp av Corsaros 
tillträdesstrategier. Genom denna metod kan vi få syn förskolebarns strategier till pågående lek och 
även hur de skyddar sin pågående lek. 

Vad vi såg vid vår observation var att barnen använde sig av tre olika tillträdes strategier för att 
skydda sin pågående lek, där en fungerade för att ge tillträde och två fungerade inte.  

En pojke rörde sig fram och tillbaka i närheten av en pågående lek utan att säga något. Efter en 
stund blir han tillfrågad om han vill vara med, vilket han nickar till och börjar leka tillsammans 
med de barn som har påbörjat leken. Detta är Corsaros första tillträdes strategi; ”Non-verbal 
entry – Icke – verbal entré – att träda in i ett område nära de händelser eller episoder som pågår 
utan att säga något. Att själv placera sig inom området utan att säga något” (Tellgren, 2004). 
 
En flicka går in i leken utan att säga något och påbörjar ett deltagande i leken utan att säga något 
men deltar fysiskt. Detta blir de barn som leker störda på och vilket de också ger uttryck för då de 
säger, -nej, sluta, kom ut! Här ser vi Corsaros tredje strategi; ”Disruptive entry – Avbrytande, 
störande entré: att träda in i ett område där episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt 
avbryta eller störa en pågående aktivitet” (Tellgren, 2004). 
 
En pojke kommer in i ett rum där det pågår en lek och frågar, - vad gör ni? Direkt svarar de 
lekande pojkarna att, - du får inte vara med, pojken blir samtidigt utknuffad ur rummet. Pojken 
går då därifrån utan att kommentera. Detta är Corsaros sjunde tillträdes strategi; ”Questioning 
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participants – Att fråga en deltagare: att träda in i området där episoder pågår och fråga någon 
deltagare om pågående aktivitet” (Tellgren, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilaga 4 
Observationsschema 
 

Var                                 När                                                   Observatör  
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Fältanteckningar av händelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflektion av händelse   
 

 

 

 

 

 
 

Bilaga 5 
Hur samstämmiga observationer?  
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