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Abstract 

 

The purpose of this study is to provide knowledge about how children in a 

preschool class use access strategies and exclusion strategies in the free play. Also 

why children exclude each other during play. 

 

The questions of the study are: 

What access strategies do children in preschool class use during the free play? 

What exclusion strategies do children in preschool class use during the free play? 

Why do children exclude each other during play? 

 

To investigate this, I have been non-participating observer in a preschool class. I 

have used the fifteen access strategies of William Corsaro (1979) and Tellgren's 

(2004) eight exclusion strategies. 

 

The result of the study shows that the preschool class children often use verbal 

access strategies together with nonverbal strategies. And that those strategies 

together are more successful than to only use the non-verbal access strategies. The 

results also indicate that the children's exclusion strategies take place more discreet 

and inside the play. The children exclude each other to protect their established 

communities or play groups. The children at the top of the hierarchy are the ones 

who determines which ones should be included and excluded. 

 

My conclusion is that children are skilled users of play strategies and they learn 

from each other what access strategies are working and what exclusion strategies 

are being accepted by other children and by the teachers. 

 

Key words 

Preschool, access strategies, exclusion strategies, play, community, play group. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur barn i en förskoleklass 

använder tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier i den fria leken.  

Frågeställningarna lyder enligt följande: 

Vilka tillträdesstrategier använder barn i förskoleklass under den fria leken? 

Vilka uteslutningsstrategier använder barn i förskoleklass under den fria leken? 

Varför utesluter barn varandra? 

 

För att undersöka detta har jag gått in som en icke deltagande observatör i en 

förskoleklass. Jag har utgått från William Corsaros (1979) femton 

tillträdesstrategier samt Tellgrens (2004) åtta uteslutningsstrategier.  

 

Resultatet visar att barnen i förskoleklassen till större del använder sig av verbala 

tillträdesstrategier tillsammans med olika icke-verbala strategier och att dem är mer 

framgångsrika än att endast använda de icke verbala tillträdesstrategierna. Det 

framkom även att barnens uteslutningsstrategier sker dolt och inom lektemat. De 

utesluter varandra för att skydda sina gemenskaper. Samt att det är barnen högst 

upp i hierarkin som bestämmer vilka som ska inkluderas och exkluderas. 

 

Min slutsats är att barn är skickliga användare av lekstrategier och de lär av 

varandra vilka tillträdesstragier som fungerar samt vilka uteslutningsstrategier som 

blir accepterade av andra barn och av pedagogerna. 

Nyckelord  

Förskoleklass, tillträdesstrategier, uteslutningsstrategier, lek, gemenskap.  

 

 

 

  



Får jag vara med? 

 Emma Bonder 

 

5 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning 7 

2 Bakgrund 9 

Lek 9 

Kamratkultur 9 

Tillträdes- och uteslutningsstrategier 10 

Syfte 10 

Frågeställningar 10 

3 Forskningsöversikt 12 

Lek 12 

Inkludering och exkludering 12 

Strategier i lek 12 

Sekundära anpassningar 14 

Tolkande reproduktion 15 

Alla får vara med 15 

Att distansera sig 15 

4 Teori 17 

Sociokulturellt perspektiv och kommunikation 17 

Teori om kamratkulturer 17 

5 Metod 19 

Metod för datainsamling 19 

Urval 20 

Databearbetning och analys 20 

Reliabilitet och validitet 21 

Generaliserbarhet 21 

Etiska överväganden 22 

6 Resultat 24 

Vilka tillträdesstrategier använder barn i förskoleklassen? 25 

Vilka tillträdesstrategier fungerar? 27 



Får jag vara med? 

 Emma Bonder 

 

6 

 

Lyckade tillträdesstrategier 27 

Misslyckade tillträdesstrategier 28 

Vem frågar man om tillträde? 31 

Hur utesluter barn varandra? 33 

Varför utesluter barn varandra? 36 

Sammanfattning av resultat 37 

7 Diskussion 38 

Resultatdiskussion 38 

Metoddiskussion 40 

Förslag på vidare forskning 40 

8 Referenser 42 

9 Bilagor 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Får jag vara med? 

 Emma Bonder 

 

7 

 

 

1 INLEDNING 

Wrethander Bliding (2007) hävdar att uteslutning av någon också innebär 

inneslutning av någon annan. Författaren menar att något som ofta tas upp är att 

barn i förskola och skola utesluts ur en gemenskap eller mobbas, och detta kräver 

mer kunskap om vad och hur barn gör när de skapar och upprätthåller relationer 

med varandra. I det arbetet måste forskare och de som arbetar i skolan och 

förskolan hjälpas åt att försöka förstå barnens sociala liv i dessa verksamheter. 

Denna studie handlar om barns samspel i den fria leken med fokus på de strategier 

barn i förskoleklass använder för att få tillträde till en pågående lek, samt de 

strategier som används för att utesluta andra barn ur sin pågående lek. Barn 

använder sig av olika tillträdesstrategier när de söker tillträde till en redan etablerad 

gemenskap, i detta fall en pågående lek. För att utesluta andra barn, och på så sätt 

skydda sin lek, använder de sig också av olika uteslutningsstrategier. Med “den fria 

leken” menar jag de lekar eller aktiviteter som är initierade av barnen och inte är 

planerade eller styrda av vuxna. Den leken som är på barnens villkor. Studien är 

gjord i en förskoleklass under barnens fria lek. 

 

Tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier är något jag länge funnit intressant 

och min upplevelse var att jag hade svårt att finna vetenskapliga artiklar om 

inkludering och exkludering av barn i just förskoleklassen. Tellgren (2004) har 

bland annat skrivit en licentiatavhandling om de strategier 3-5 åringar använder för 

tillträde och uteslutning i pågående lek och samtal. Jag har erfarenhet av att arbeta i 

förskoleklass och jag anser att förskoleklassen är en verksamhet i gränslandet 

mellan förskola och skola. Ackesjö och Svensson (2010) menar att förskoleklassen 

skapades som en brygga mellan förskola och skola. Förskoleklassen skulle inte vara 

en skolverksamhet men inte heller en ren förskoleverksamhet. Dock skulle 

förskoleklassens verksamhet använda förskolans förhållningssätt. Detta för att 

förskolepedagogiken, där barnet är i centrum, skulle påverka skolans mer 

ämnesfokuserade pedagogik.   

 

Under tiden jag arbetat i förskoleklass har jag uppmärksammat att konflikter ofta 

sker i samband med att nya lekar ska skapas. Det sker ofta förhandlingar om vem 

som får vara med och inte. Efter att ha studerat tillträdesstrategier och 

uteslutningsstrategier under förskollärarutbildningen har jag ännu mer lagt märke 

till de strategier som barnen ofta använder när de vill få tillträde till en lek, samt de 

strategier barnen i den pågående leken använder när de inte vill ge tillträde till 

någon ny i leken. Jag har märkt hur viktigt det att ha kunskap kring hur barn 

använder sig av inkludering och exkludering i leken då det är något man som 

förskollärare stöter på dagligen, inte bara i förskolans verksamhet, utan även i 

förskoleklassens verksamhet. Efter att jag har fått kunskap om dessa strategier anser 

jag att jag som förskollärare har en bredare förståelse för varför barnen inkluderar 
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och exkluderar varandra samt känner att jag kan stötta barnen i deras samspel, 

vägleda dem in i lek och hjälpa dem att utveckla varaktiga relationer. Därför menar 

jag att en studie om detta ämne på just barn i förskoleklassen kan bidra med 

kunskap till andra pedagoger. 
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2 BAKGRUND  

Skolverket (2016) lyfter att barnen i förskolan ska möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både den enskilda individen och 

gruppen. Skolverket skriver även att leken är viktig för barns utveckling och 

lärande. Samt att ett medvetet bruk av leken ska prägla verksamheten för att främja 

varje barns utveckling och lärande. Öhman (2009) menar att “barn ständigt är 

involverade i relationsarbete där de hissar och dissar varandra” (s.8) och att det är 

pedagogens uppgift att dra gränsen för när normala dissningar övergår i 

kränkningar. Öhman skriver även att uppmuntra barnens positiva handlingar är 

minst lika viktigt. Samt att uteslutningar inte alltid handlar om maktposition eller 

kränkning utan kan fungera som en strategi för att skydda den pågående leken. 

 

Lek 

Löfdahl (2002) poängterar att leken är en viktig del av barnens vardag och att det är 

svårt att beskriva leken som ett entydigt begrepp. Löfdahl menar dock att det 

gemensamma man kan se är att i det västerländska samhället förknippas leken med 

aktiviteter och att lek ses som något viktigt i barns utveckling. Löfdahl skriver att 

när förskolan växte fram krävdes det att påvisa vilken nytta leken hade i 

verksamheten för att få ekonomiskt bidrag. Löfdahl nämner även att lekens nytta 

och betydelse för barns utveckling har visats främst genom lekforskning i USA där 

man påvisade hur en rad kognitiva förmågor som exempelvis 

problemlösningsförmåga, begreppsbildning och perspektivtagande främjas genom 

lek. Öhman (2009) poängterar att bara för att barn är tillsammans så innebär inte 

det per automatik att de leker. De kan tillsammans utforska något, vilket innebär 

socialt samspel men inte lek. Eller så kan de individuellt leka på varsitt håll vilket 

innebär lek men inget socialt samspel. Öhmans definition av lek är när barn kan 

“tillsammans dela fokus och engagera sig i en lek” (s.189). Öhman menar att leka 

betyder att man blir accepterad som lekkamrat och får dela en gemenskap och en 

lekvärld med andra. Öhman skriver även att det är i leken barn lär sig mest om 

relationsarbete med jämnåriga. Vilket bland annat handlar om att skaffa vänner, 

hantera konflikter, skaffa självkänsla, utveckla självständighet och är avgörande för 

barns framtida psykiska hälsa.  

 

Kamratkultur 

Öhman (2009) skriver att genom sina egna erfarenheter skapar varje barngrupp ett 

sätt att kommunicera och interagera som blir unik, de skapar en så kallad 

kamratkultur. I varje kamratkultur utvecklas outtalade sociala regler och 

lekmönster. Öhman menar att barn skapar villkor för att få vara med i en 

gemenskap och vad som gör att någon blir utesluten. Löfdahl (2002) menar att barn 



Får jag vara med? 

 Emma Bonder 

 

10 

 

måste kunna anpassa språk och handlingar efter situation. Detta kallar hon för 

dynamisk kulturell kunskap och betyder att barnen känner till de normer som gäller 

i kamratgruppen och att de kan tolka åt vilket håll leken går. Löfdahl skriver att om 

barn saknar denna gemensamma erfarenhet avbryts kommunikationen och leken 

utvecklas inte. I en kamratkultur finns kommunikativa mönster och lekar som 

återupprepas. Det innebär också att det finns handlingar och uttryck som redan har 

betydelse och som barnen har en gemensam kunskap om. Tellgren (2004) hävdar 

att olika kamratkulturer kan vara präglade av specifika typer av social kunskap som 

exempelvis status, roller och normer. Löfdahl (2014) nämner att när barn umgås 

tillsammans, som på förskolan, skapar de sina egna kamratkulturer. Löfdahl skriver 

att kamratkulturer formar sociala normer för hur man beter sig i gruppen. Alltså 

vem som får vara med och leka, vem som bestämmer leken, hur man ska bete sig 

mot varandra, vem som har hög respektive låg social status, och så vidare. 

 

Tillträdes- och uteslutningsstrategier 

Tellgren (2004) menar att barn använder sig av en rad strategier för att ta sig in i en 

redan etablerad gemenskap, exempelvis en pågående lek. På samma sätt använder 

barnen i den pågående leken också andra strategier för att utesluta andra. Enligt 

Corsaros studier (refererat till Tellgren, 2004) kom han fram till att det är svåra 

uppgifter för barn att få tillträde till lekar, att ingå i en gemenskap och att få vänner. 

Att få dessa tillträden är komplicerat, eftersom de barn som redan är inne i leken 

vill skydda den. Corsaro menar att barnen vill skydda sina pågående relationer och 

sina objekt men framförallt den pågående leken från andra icke deltagande barn. 

Öhman (2009) hävdar att barn som är igång med en lek kan säga nej när någon 

frågar om tillträde med erfarenheten av att leken är skör och behöver försvaras. De 

vill hellre skydda sin lek än att riskera att den störs. Därför kan man inte endast se 

uteslutningar som maktutövningar eller kränkningar utan även som en strategi som 

handlar om att skydda en etablerad gemenskap. När barn utesluter någon innebär 

det även att de inkluderar någon annan. På så vis skapar barnen relationer och 

gemenskap. 

Syfte 

Syftet är att genom denna studie bidra med kunskap kring hur barn i en 

förskoleklass använder tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier i den fria 

leken. Genom studien vill jag även bidra med kunskap kring varför barn utesluter 

varandra.  

 

Frågeställningar 

Vilka tillträdesstrategier använder barn i förskoleklass under den fria leken? 

Vilka uteslutningsstrategier använder barn i förskoleklass under den fria leken? 
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Varför utesluter barn varandra från lekar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Får jag vara med? 

 Emma Bonder 

 

12 

 

3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Lek 

Löfdahl (2002) skriver att barn behöver varandra för att utvecklas. Genom att 

barnen kommunicerar och förhandlar om lekens innehåll skapar de en gemensam 

mening i leken. Man kan se en koppling mellan barns lek och den kultur barnen 

omges av. Exempelvis så är barnen en del av de maktstrukturer som finns mellan 

barn och vuxna samtidigt som det finns maktstrukturer inom kamratkulturen, vilket 

Löfdahl beskriver som ett led i barnens utveckling. Barnens vardag handlar till stor 

del om att upprätthålla sociala relationer. Tellgren (2004) beskriver lek som en 

samspelssituation mellan barn som kommit överens om att göra något tillsammans. 

I denna situation sker förhandlingar om lekens innehåll och roller.  

Inkludering och exkludering 

Enligt Tellgren (2004) så innebär inkludering också exkludering och detta kan för 

många vuxna kännas svårt att acceptera. Men utifrån de inkluderande barnens 

perspektiv är exkludering ett sätt att behålla den interaktion, gemenskap och 

relation som pågår. Tellgren beskriver kamratinteraktioner som en process där 

barnen bör vara förberedda för en rad bakslag i sina tillträdesstrategier. Öhman 

(2006) skriver att exkludering är vanligt i barnens samspel och lekar. Författaren 

menar att exkludering inte alltid kan förstås som en handling av makt. Exkludering 

i barns lekar är ofta strategi för att skydda tillhörigheten inom en etablerad 

gemenskap. Öhman tar upp exempel såsom pojkgemenskapen, flickgemenskapen 

och femårsgemenskapen. Också inom dessa gemenskaper förekommer exkludering. 

i Öhmans studie framkommer att barnen ser det som att ålder innebär makt och mer 

rättigheter. Barnen talar om att de som har makt är de äldre barnen men framförallt 

de vuxna. 

Strategier i lek 

Tellgren (2004) lyfter i sin studie som slutsats att barnen behöver hitta strategier för 

att ta sig in i en redan etablerad gemenskap, såsom en redan påbörjad aktivitet. 

Dessa strategier är ingen självklart utan barnen måste hela tiden hitta nya strategier 

för varje ny situation. Hon menar dock att det finns en uppsättning av 

anslutningsstrategier som barn använder sig av. Tellgren poängterar även att de 

äldre barnen på fritidshemmet inte har samma behov av att använda samma 

tillträdesstrategier som förskolebarnen eftersom att de äldre barnen lättare får 

tillträde till lek. Detta för att fritidshemsbarnen redan har etablerat sina 

kamratrelationer och därför är mindre benägna att skydda sina 

interaktionsutrymmen. 3–5-åringarna har däremot ännu inte har hunnit skapa stabila 

kamratrelationer, vilket gör att de är mer benägna att försvara sitt 

interaktionsutrymme. Detta innebär oftast att utesluta andra från sina lekaktiviteter 

genom olika strategier. Tellgren kom fram till att de flesta uteslutningsstrategier 

skapas mer dolt inom leksituationen. I min studie kommer jag att stödja mig på de 
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uteslutningsstrategier som Tellgren (2004) skriver om i sin studie. Jag har 

omformulerat strategierna så att uteslutning som process betonas. 

 

1.Att utesluta för att skydda interaktionsutrymmet 

2.Utesluta kamrater inom pågående lek 

3.Utesluta genom att överta ledarskapet  

4. Utesluta genom att etablera en kärngrupp 

5.Utesluta genom att argumentera som leder till ett misslyckat tillträde 

6.Utesluta på grund av ålder 

7. Utesluta tillfälligt genom att utesluta och innesluta samtidigt 

 

Corsaro (1979) kunde se två mönster i barns lek. Viljan att vara med och viljan att 

skydda sin lek. Han skriver att det vanligaste sättet att skydda sin lek är att utesluta 

andra. I min studie har jag utgått ifrån William Corsaros (1979) tidigare forskning 

där han kommit fram till 15 tillträdesstrategier som barn använder sig av. Dessa 

strategier har jag använt för att synliggöra och kategorisera strategierna under hela 

processen från observation till analys. Dessa strategier har Tellgren (2004) i sin 

studie översatt från engelska till svenska. Strategierna skriver Tellgren (2004) enligt 

följande:  

“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.  

3. Disruptive entry – Avbrytande, störande entré: att träda in i ett område där 

episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa en 

pågående aktivitet.  

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

område där episoder pågår utan verbal markering.  

5. Making claim on area or object – Att verbalt göra anspråk på området eller något 

föremål: att träda in i området där episoder pågår och verbalt gör anspråk på 

området eller ett objekt.  

6. Request for 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.  



Får jag vara med? 

 Emma Bonder 

 

14 

 

8. Reference to adult authority – Att referera till vuxnas auktoritet: att träda in i 

området där episoder pågår och producera verbal referens till vuxnas auktoritet eller 

regler vad gäller tillträde till lekområdet.  

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

och (verbalt eller icke-verbalt) ge bort ett objekt (en leksak eller present) till någon 

eller några av deltagarna. 

10. Greeting – Hälsning: att träda in i området där episoder pågår och verbalt hälsa 

på en eller fler deltagare.  

11. Reference to affiliation – refererar till vänskap eller medlemskap: att träda in i 

området där episoder pågår och referera verbalt till medlemskap eller vänskap med 

en eller fler deltagare.  

12. Aid from non-participant – Hjälp från en ickedeltagare: verbalt fråga om stöd 

eller hjälp att erhålla tillträde från ickedeltagare till området där episoder pågår.  

13. Accepting invitation – accepterar inbjudan: att träda inom området där episoder 

pågår för att acceptera en inbjudan från en eller flera av deltagarna.  

14. Suggest other activity – Föreslår andra aktiviteter: att träda in i området där 

episoder pågår och fråga en eller fler deltagare om att vara med i någon annan 

aktivitet.  

15. Reference to individual characteristics – Att referera till individuella 

kännetecken: att träda in i området där episoder pågår och producera verbal referens 

till individuella kännetecken av en eller fler deltagare.”  (s.79) 

Sekundära anpassningar 
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Corsaro (2005) har beskrivit sekundära anpassningar som att göra motstånd för att 

komma undan de regler som är uppsatta genom att använda dolda strategier. 

Exempelvis för att komma undan regeln om att “alla får vara med” som Skånfors 

(2013) skriver att det ofta talas om i förskolans verksamhet. De sekundära 

anpassningarna gör att det ser ut som att barnen anpassar sig fast det i själva verket 

kommer undan regler. Löfdahl (2014) beskriver de sekundära anpassningarna som 

ett kollektivt motstånd från barnen emot de vuxnas regler och normer. 

Tolkande reproduktion 

Löfdahl (2014) beskriver Corsaros begrepp tolkande reproduktion som att barn i 

sina kamratkulturer försöker tolka och förstå de händelser och normer som de 

kommer i kontakt med genom andra vuxnas och barns handlingar. Barn tar till sig 

det som vuxna säger och gör, men konstruerar om det i sina egna aktiviteter. 

exempelvis de maktförhållanden barn kommer i kontakt med i förhållande till 

vuxna provar de själva på i leken. Corsaro menar att barn är aktiva deltagare i 

samhället och tar den information de får från samhället och tolkar den i bland annat 

sina lekar. Detta för att få en förståelse för sin egna position i relation till vuxna och 

andra barn. Skånfors (2013) beskriver Corsaros begrepp tolkande reproduktion med 

hur barns första möte med kulturen sker i familjen. Förutom familjen rör sig barn 

tidigt i många andra sociala arenor, såsom förskolan, där de möter andra barn och 

vuxna. Barn tillägnar sig kulturellt innehåll från dessa olika arenor, och gör det till 

innehåll i sina kamratkulturer. På så sätt både skapar och återskapar barn kulturellt 

innehåll. 

 

Alla får vara med 

Löfdahl (2014) skriver att de sekundära anpassningarna ofta förekommer i 

motstånd till regeln om ”att alla får vara med” som ofta är en norm de vuxna i 

förskolan skapar. Barnen motsätter sig dessa sociala normer som förespråkas i 

verksamheten. Skånfors (2013) beskriver det som att barnen tar del av de 

förskolekulturella rutiner som syns, sägs och görs. Sedan tolkar dem det och 

försöker förstå sig på det för att sedan använda det i sina egna inte lekar. Det kan 

enligt Skånfors exempelvis handla om sådana sociala regler som att alla får vara 

med. Skånfors (2013) skriver att skolverket (2016) betonar barns sociala samspel 

som centralt och att barnen ska få förståelse för allas lika värde. Skånfors (2013) 

menar att ett sätt att konkretisera läroplanens mål är att fokusera på dagens 

kollektiva aktiviteter och utforma sociala regler som säger att ”alla får vara med”. 

 

Att distansera sig 
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Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) som skriver om barns sätt att distansera sig 

i förskolan. Detta beskriver de som en del av barnens gemensamma kunskaper 

inom kamratkulteren. Under deras studie visade det sig att barnen använde en 

strategi som handlade om att ”distansera sig från andra barn”, som visar hur barn 

drar sig undan på olika sätt. Detta skedde genom att de gjorde sig otillgängliga för 

andra barn samt skapade och ville beskydda gemensamma dolda utrymmen, där 

barnen kunde dra sig undan med andra barn. Bland annat genom att stänga in sig i 

mindre rum eller bygga kojor. 
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4 TEORI 

En av mina utgångspunkter är att jag har sett förskoleklassen som en arena för 

socialt samspel. Ett sammanhang där barn utvecklas tillsammans genom att de lär 

av varandra. För att visa på barnens skapande av relationer använder jag begrepp 

som gemenskap och kamratkultur. Begrepp som också används är verbal och icke 

verbal kommunikation som jag ser som en viktig del i barnens förhandlingar  kring 

uteslutning och inneslutning.  

Sociokulturellt perspektiv och kommunikation 

Löfdahl (2002) nämner att man i det sociokulturella perspektivet utgår från att barn 

är sociala varelser och att barns meningsskapande och utveckling sker i 

gemensamma leksituationer. Kommunikation mellan människor är en viktig del i 

det sociokulturella perspektivet. Löfdahl skriver att kommunikation i leken är ett 

redskap för att agera i en social situation, både verbalt och icke verbalt. Säljö 

(2011) skriver att lärande i ett sociokulturellt perspektiv sker genom interaktion, 

och därigenom tar människan till sig olika sätt att tänka, tala och handla. Säljö 

skriver att ur ett sociokulturellt perspektiv är det den mer kunniga personen som 

stöttar och vägleder den mindre kunniga personen, vilket Vygotskij kallar för den 

proximala utvecklingszonen. Genom leken närmar sig barn den proximala 

utvecklingszonen genom att de löser problem med hjälp av vuxna eller andra barn. 

 

Säljö (2011) hävdar att inom det sociokulturella perspektivet menar man att 

människor är användare och utvecklare av redskap. Enligt Säljö skiljer Vygotskij på 

två slags redskap, de fysiska och de psykologiska. Till de fysiska redskapen, eller 

artefakterna, räknas redskap som är skapade av människan såsom penna, papper, 

bilar, datorer och så vidare. Till de psykologiska redskapen hör sådant vi använder 

för att kommunicera och tänka såsom siffersystemet, alfabetet, formler och så 

vidare. Vygotskij menar att det viktigaste psykologiska redskapet är språket. Säljö 

menar att när barnen börjar kommunicera verbalt med omgivningen kommer 

utvecklingen att i högre utsträckning bestämmas av sociokulturella faktorer. 

Språket spelar en större roll och gör barnet delaktig i sociokulturella erfarenheter. 

Säljö (2011) skriver att det är genom samspel med andra som barn tar till sig sätt att 

agera och tänka som fungerar i samhället. Det är genom språket som människor kan 

ta del av andras perspektiv och förmedla sina sociokulturella erfarenheter.  

Teori om kamratkulturer  

För att svara på mina frågeställningar samt uppnå syftet med studien har jag använt 

Corsaros (2005) teori om barns kamratkulturer. Detta används för att beskriva barns 

perspektiv av den kultur de befinner sig i samt hur de handskas med viktiga frågor.  

Kamratkulturer är ett teoretiskt begrepp som hjälper oss förstå vad som sker i barns 

relationer. Corsaro beskriver begreppet kamratkulturer som en grupp handlingar, 
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rutiner, artefakter, värderingar och funderingar som barn skapar i interaktion med 

varandra. Detta gör att sättet normer, värderingar och attityder visar sig i lekar inte 

är så olika i en barngrupp på en förskola. Att vara en del av en kamratkultur gör att 

man har gemensamma kunskaper om barns sociala status i en grupp. Vem som får 

vara med och vem som bestämmer. Det är interaktionen mellan barn som är i fokus 

snarare än individen. Corsaro beskriver språket som en viktig del för att förhandla 

inom kamratkulturen. Viktiga begrepp inom teorin är sekundära anpassningar och 

tolkande reproduktion som beskrivs i forskningsöversikten. Dessa begrepp hjälper 

oss förstå barns handlingar i den sociala arena som förskolan utgör. 
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5 METOD 

Metod för datainsamling 

Backman (2016) betonar att om man vill veta något om verkligheten ska man gå ut 

och se på den. Dock kräver observation kunskap, insikt och sensitivitet då metoden 

är beroende av observatören, som hela tiden tolkar sina intryck. Lovisa Skånfors 

(personlig kommunikation, 3 september 2018) beskriver att vetenskapliga 

observationer utförs i syfte att få information om något specifikt. De är inte alls 

slumpmässiga och kräver ett fokuserat observerande arbetssätt. Observationerna ger 

kunskap om det som faktiskt sker, görs och sägs. Samt om människors handlingar, 

beteende, interaktioner och händelser.  

 

Eftersom syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring hur barn i en 

förskoleklass använder tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier i den fria 

leken. Samt bidra med kunskap kring varför barn utesluter varandra anser jag att 

observationer är en lämplig metod. Precis som Fejes och Thornberg (2017) skriver 

så kan man genom observation vara närvarande i verksamheten för att observera 

sociala aktiviteter och därför känns det som en passande metod för min studie, då 

den handlar om barns samspel och interaktion. Jag valde att observera för att kunna 

befinna mig i barnens miljö och få syn på vad som händer, höra vad som sägs och 

följa barnens samspel i den fria leken. 

 

Jag har under mina observationer valt att använda mig det Bryman (2002) 

benämner som ostrukturerad observation. Det innebär att man inte använder sig av 

något observationsschema för att pricka av specifika beteenden, utan istället 

antecknar så detaljerat som möjligt vad som sägs, görs och sker. Den ostrukturerade 

observationen anser jag vara mer lämpad för min studie för att ha ett mer öppet 

arbetssätt. De ostrukturerade observationerna kan ske både deltagande, där man är 

aktiv i alla aktiviteter såsom samlingssituationer och lekar, eller icke-deltagande, 

där man observerar distanserat. Vid deltagande observation befinner sig forskaren 

under en längre tid i deltagarnas miljö och försöker skapa sig en bild av hur 

individerna i denna miljö beter sig. Bryman skriver även att när det gäller icke-

deltagande observationer handlar det om en situation där observatören iakttar, men 

inte är delaktig i det som sker i den sociala miljön. I denna studie valde jag att 

använda mig av en icke-deltagande observation då det gav mig mer tid att få syn på 

och anteckna vad som sades, gjordes och skedde. Jag är dock medveten om att man 

som observatör alltid påverkar situationen i någon grad, även om man intar en icke-

deltagande forskarposition.  

 

Jag har haft åtta observationstillfällen. Vid varje observationstillfälle spenderade 

jag ungefär en timme i förskoleklassen. Vid varje tillfälle varierade det hur mycket 

data jag samlade in men varje observationerna varade cirka 3-10 minuter där jag 

skrev ner allt som hände, sades och gjordes. Jag observerade endast när det skedde 
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fri lek därav varierade det hur mycket data jag kunde samla in vid varje tillfälle. Jag 

fick in samtyckesblanketter från alla vårdnadshavare i förskoleklassen och kunde 

därför observera utan att utesluta några barn. Jag antecknade mina observationer på 

en dator genom att sitta i närheten av barnen då det gick snabbare för mig att skriva 

ner allt som skedde under observationen. Barnen var medvetna om varför jag var på 

förskolan och jag frågade alltid om det var okej för dem att jag satt i närheten. 

 

Urval 

Jag tog kontakt med rektorn på skolan för att be om tillåtelse att genomföra 

observationer i förskoleklassen. Därefter skickade jag ut informationsbrev och 

samtyckesblanketter till vårdnadshavare. Observationerna genomfördes i en 

förskoleklass på en skola på landsbygden. Förskoleklassen består av femton 

stycken barn i åldrarna 5-6 år. Fem flickor och tio pojkar. Alla vårdnadshavare 

lämnade in skriftligt samtycke vilket gjorde att observationerna kunde ske i hela 

klassen.  

 

Databearbetning och analys 

Fältforskning eller etnografi beskriver Fejes och Thornberg (2017) som en 

metodansats med fokus på observation. Det handlar om att forskaren är närvarande 

i verksamheten för att observera de sociala aktiviteter som ska undersökas. Samt 

följer personers vardagliga handlingar under en längre period som sedan analyseras 

och tolkas. Fejes & Thornberg (2017) nämner att analysen av fältforskning, eller 

etnografi sker i tre grader. Tolkningar av första graden äger rum ute på fältet genom 

nedtecknad vardagsförståelse. Exempelvis vilka som gärna umgås med varandra 

och känslostämningar i gruppen. Detta skapar en grund för fortsatt tolkningsarbete.  

Här använder man den så kallade trattmodellen som handlar om att inta ett 

fågelperspektiv för att sedan fokusera på specifika händelser som är intressanta för 

forskningen. Tolkningar av andra graden handlar om att anteckna tolkningar och 

associationer med exempelvis tematiseringar. Man använder annan forskning som 

stöd för sina egna tolkningar för att förstå hur och varför människor tänker eller 

agerar på ett visst sätt. Här framträder ofta sociala och kulturella mönster. 

Tolkningar av tredje graden handlar om att ifrågasätta och söka dolda 

bakomliggande mönster. Dels att empatiskt leva sig in i människors kultur, dels att 

genomskåda den. Att överskrida människors självförståelse med fokus på diskurser 

och maktförhållanden. 

  

För att bearbeta insamlad data kodade jag de strategier som var verbala och de 

strategier som var icke verbala för att sedan koda vilka som ledde till tillträde 
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kontra misslyckat tillträde. Jag delade även upp vilka strategier som användes 

mycket och inte. Jag kunde även i mina observationsanteckningar se vad jag 

antecknat angående känslor och gemenskaper ute i verksamheten och därifrån 

analysera vad som skedde och varför. När jag hade kodat min data kategoriserade 

jag det och därefter kunde jag skapa rubriker utifrån vad jag fick fram i mina 

analyser. Kategorierna som ledde till rubriker var vilka strategier som användes, 

vilka som ledde till tillträde, vem som blev tillfrågad om tillträde samt hur och 

varför barnen uteslöt varandra. Jag har därefter utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

och Corsaros teori om kamratkulturer tolkat varför barnen handlade som de gjorde. 

Reliabilitet och validitet  

Fejes och Thornberg (2017) skriver att validitet är ett begrepp som används för att 

beskriva kvalitet i forskning. Med det menas om forskaren lyckats undersöka det 

hen hade för avsikt att undersöka, hur relevant metoden som används är för att 

undersöka problemet, samt hur noggrann och systematisk man varit under 

processens gång. Vilket resulterar i hur tillförlitliga resultaten är. Jag menar att 

validiteten är hög på grund av att observation är en passande metod för att 

observera och synliggöra sociala aktiviteter och samspel hos barn som denna studie 

handlar om. Jag anser att jag på ett tydligt sätt beskriver hur jag gått tillväga under 

hela processen i metodkapitlet. 

 

Bryman (2011) skriver att reliabilitet kan förklaras som att resultaten blir samma 

eller liknande om studien upprepas eller om studien utförs av någon annan. Bryman 

menar dock att många forskare anser att begreppen validitet och reliabilitet inte är 

relevanta för kvalitativa undersökningar eftersom mätning inte är det mest centrala. 

Bryman hävdar att man skulle kunna byta ut begreppen validitet och reliabilitet mot 

äkthet och tillförlitlighet. Det handlar alltså om att på ett begripligt sätt beskriva 

tillvägagångssätt för datainsamling och databearbetning. Jag anser att reliabiliteten 

på denna studie är hög då det på ett pålitligt och begripligt sätt beskrivs 

tillvägagångssätt för datainsamling, databearbetning och analys. För andra forskare 

att upprepa studien och få samma eller liknande resultat är dock beroende av vilken 

barngrupp man observerar och resultaten kan därför skilja sig åt.  

 

Generaliserbarhet 

Thornberg och Fejes (2017) beskriver generaliserbarhet som att personerna eller de 

sociala händelserna i studien ska fungera som ett stickprov som kan representera 

hela den population som studien uttalar sig om. Jag anser att studiens resultat  

eventuellt hade kunna bli annorlunda om observationerna gjorts på en annan 

barngrupp med tanke på att alla individer är unika. Jag bedömer ändå 
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generaliserbarheten som hög då jag under studiens gång varit medveten om att inte 

lägga egna värderingar i mitt empiriska material. 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2017) skriver att observation är en metod som kommer med en 

mängd etiska dilemman. Löfdahl, Franzén och Hjalmarsson (2014) skriver att man 

måste även alltid få tillåtelse av förskolechefen att genomföra en undersökning, 

innan man kontaktar vårdnadshavare och därför stämde jag träff med rektorn på 

skolan berättade om min tänkta studie och fick tillåtelse att utföra den. Löfdahl 

m.fl. uttrycker även att det viktigaste inom forskningsetik handlar om att informera 

om undersökningen. Samt att personer som ska delta ger samtycke och får 

information om att de får avbryta undersökningen när de vill. Detta kallas 

informationskrav och samtyckeskrav jag valde att själv lämna ut 

samtyckesblanketter och informationsbrev till alla vårdnadshavare som hade barn i 

förskoleklassen när de lämnade eller hämtade sina barnen och fick påskrivna 

samtyckesblanketter tillbaka från alla vårdnadshavare i förskoleklassen. 

 

Författarna skriver även att undersökningen ska utformas så att ingen känner sig 

kränkt eller utsatt. Därför måste man planera och vara observant så att inget barn 

känner obehag. Samtycke ska alltid ges av båda vårdnadshavare till barn under 15 

år innan undersökningen kan ske. Att få samtycke från barnen i förskolan är dock 

inte helt okomplicerat. Skånfors (2009) nämner att när man genomför etnografisk 

fältarbete med barn behöver man använda, vad hon kallar, sin etiska radar och vara 

extra uppmärksam för när barnen vill dra sig ur. Det handlar om att vara 

uppmärksam på hur barnen reagerar på observatören. Det kan handla om att barnen 

verbalt säger nej eller att de genom kroppsspråk visar nej. Att visa nej kan ske mer 

diskret och kan uttrycka sig genom att barnen inte svarar på tilltal eller frågor, drar 

sig undan eller ignorerar. 

 

Innan jag startade mina observationer samlade jag alla barn i förskoleklassen i en 

ring på golvet och berättade varför jag var där och vad jag skulle titta på. Jag 

informerade barnen att det alltid var okej att säga till mig om de inte ville bli 

observerade. Hurley & Underwood (2002) menar att de etiska principerna kräver att 

forskningsprocessen tydligt förklaras för barnen som deltar och uppmanas att få 

samtycke av barn som är 7 år och äldre. Hurley och Underwood skriver att 

giltigheten av mycket av materialet är beroende av att barnen förstår 

forskningsprocessen och deras egna rättigheter som deltagare.  

 

Löfdahl m.fl. (2014) skriver att datan endast får användas i examensarbetet med 

hänvisning till nyttjandekravet. Detta innebär att om en förskollärare eller 

vårdandshavare är intresserad av vad du funnit genom dina observationer får du inte 

berätta eller visa dina anteckningar. När undersökningen är klar ska inga 

anteckningar sparas, när arbetet är godkänt ska allt insamlat material förstöras. Med 
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hänvisning till konfidentialitetskravet är viktigt att tänka på är att personerna inte 

går att känna igen. Därför har alla namn i studien byts ut till fiktiva namn. 

 

Löfdahl m.fl. (2014) skriver att alla personuppgifter ska behandlas enligt 

personuppgiftslagen. Vid observation har forskaren ansvar för att förebygga skada 

och för att de observerades identitet inte kommer att röjas. Löfdahl m.fl. skriver 

även att videoinspelning endast bör användas när man inte skulle kunna uppnå 

samma resultat med hjälp av andra datainsamlingsmetoder då det kan inkräkta på 

privatliv på grund av att individer kan identifieras. 

 

Löfdahl m.fl. (2014) hävdar att enligt lag definieras inte examensarbete som 

forskning på samma vis som när lärare och professorer på universitet bedriver 

forskning. Känsliga personuppgifter man som student inte får samla på är angående 

personers etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, 

samt information om personers hälsa. Handledaren och lärare på lärarutbildningen 

har ansvaret för att studentens undersökning genomförs enligt god forskningssed, 

och det är viktigt att planera alla delar tillsammans med handledaren. 
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6 RESULTAT 

Nedan presenteras resultaten av studien i form av rubriker utifrån vad jag fått syn 

på. Utdrag från observationerna presenteras i tabeller för att tydliggöra när barnen 

handlar verbalt samt icke verbalt. Efter varje exempel följer en analys och varje 

rubrik avslutas med en sammanfattning samt teoretisk koppling. Detta för att 

tydliggöra resultaten. Syftet som ligger till grund för studien är att bidra med 

kunskap kring hur barn i en förskoleklass använder tillträdesstrategier och 

uteslutningsstrategier i den fria leken. Genom studien vill jag även bidra med 

kunskap kring varför barn utesluter varandra. 

 

 

Barn Ålder 

Ida 6 år 

Noa 6 år 

Olle 6 år 

Peter 6 år 

Lisa 6 år 

Anna 6 år 

Anton 6 år 

Pia 6 år 

Pelle 6 år 

Karl 6 år 

Stefan 6 år 

Martin 6 år 

Tim 6 år 

Elin 6 år 
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Vilka tillträdesstrategier använder barn i förskoleklassen? 

Observationerna har visat att barnen i förskoleklassen ofta använde sig av verbala 

tillträdesstrategier blandat med icke-verbala strategier. De icke-verbala strategierna 

användes främst i samband med två verbala strategier. Strategin Corsaro (1979) 

benämner som att fråga om tillträde samt den strategi Corsaro (1979) benämner 

som att verbalt göra anspråk på området eller något föremål.  

Exempel 1. 

Fråga om tillträde - plockepinn  

Barn: Ida (6 år) Noa (6 år) Olle (6 år) 

Två barn i förskoleklassen sitter vid ett bord och spelar plockepinn. 

 

turer Vem icke verbalt verbalt 

1 Ida och Noa sitter vid ett bord 

och spelar 

plockepinn 

 

2 Olle Går fram Frågar “Får jag 

vara med?” 

3 Ida och Noa  Viskar något till 

varandra 

4 Ida  “Japp, du är efter 

mig!” 

 

Exempel 1 ovan visar tydligt den strategi Corsaro (1979) benämner som att träda in 

och fråga om tillträde. Denna strategi förekom ofta i förskoleklassen och ledde 

mycket ofta till att barnen blev accepterade tillträde. Här sker både en icke-verbal 

strategi, att träda in på ett område. Samt en verbal strategi, att fråga om tillträde. 

Genom att fråga om tillträde blir det tydligt för barnen i den pågående leken att den 

som frågar inte vill förstöra leken, utan vill vara med i gemenskapen. 

 

Exempel 2. 

Göra anspråk på område - leka hund 

Barn: Olle (6 år) Noa (6 år) Peter (6 år) 

Två pojkar leker inne i ett rum med stängd dörr.  
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turer Namn icke verbalt verbalt 

1 Noa och Peter leker inne i ett 

rum 

 

2 Olle öppnar dörren “Vad gör ni?” 

3 Noa  “Vi är hundar” 

 Olle  “Jag är med” 

 Noa och Peter Släpper in Olle i 

rummet 

 

 

Exemplet 2 ovan skulle jag kalla det som Corsaro (1979) beskriver som att verbalt 

göra anspråk på området. Olle använder först en icke verbal strategi genom att han 

träder in på området när han öppnar dörren för att se vad som händer i rummet. Olle 

frågar inte om lov att vara med i leken utan gör verbalt anspråk på leken genom att 

säga ”jag är med”. Genom denna strategi blir Olle accepterad tillträde genom att 

han blir insläppt i rummet där leken pågår. Även i detta exempel blir det tydligt för 

barnen i den pågående leken vad Olle vill genom att han verbalt uttrycker en 

önskan om att vara med i den pågående leken. 

 

Sammanfattning och teoretisk koppling  

Det verbala språket visade sig vara en viktig del i förskoleklassen och de verbala 

tillträdesstrategierna användes i de flesta fall, i samband med icke-verbala 

strategier. De icke verbala tillträdesstrategierna användes sällan helt ensamma. Och 

när barnen endast använde icke-verbala strategier uppfattades de ofta som störande 

moment snarare än ett försök till att få vara med. 

Barnen använder alltså det Vygotskij benämner som det viktigaste psykologiska 

redskapet, det verbala språket. Och det blir synligt hur viktigt språket är genom att 

det gör barnen delaktiga i sociokulturella erfarenheterna i förskoleklassen. Precis 

som Löfdahl (2002) nämner så utgår man i det sociokulturella perspektivet från att 

barn är sociala varelser och att barns meningsskapande och utveckling sker i 

gemensamma leksituationer. I denna förskoleklass blir det tydligt att barnen lär av 

varandra och utvecklar gemensamma normer för hur man söker och får accepterat 

tillträde i denna kamratkultur. Barnen lär av varandra vilka tillträdesstrategier som 

är framgångsrika. Säljö (2011) menar att lärande i ett sociokulturellt perspektiv sker 

i samspel med andra, och därigenom tar människan till sig olika sätt att tänka, tala 

och handla. De mer kompetenta barnen vägleder och stöttar de andra barnen vilket 

gör att de närmar sig den proximala utvecklingszonen. Jag menar att 

förskoleklassbarnens användning av verbala tillträdesstrategier visar på hur viktig 

kommunikation mellan människor är, och hur den i leken blir ett redskap för barnen 
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att handla och göra sig förstådda i en social situation. Även Corsaro (2005) 

beskriver språket som en viktig del för att förhandla inom kamratkulturen. 

 

Vilka tillträdesstrategier fungerar? 

Som tidigare nämnt framkommer i observationerna att strategin som Corsaro 

(1979) kallar att fråga om tillträde ofta använder och gav lyckat resultat. Där barn 

träder in i området där leken pågår och verbalt fråga om lov att få vara med. Samt 

den tillträdesstrategi Corsaro (1979) benämner som att verbalt göra anspråk på 

området eller något föremål ledde ofta till accepterat tillträde. Dock var den 

sistnämnde tillträdesstrategi mer framgångsrik i de fall där en ny lek höll på att 

bildas. Barn som använde sig utav endast icke-verbala tillträdesstrategier, som 

exempelvis den strategi Corsaro (1979) kallar avbrytande eller störande entré, 

möttes ofta av uteslutningsstrategin Tellgren (2004) menar handlar om att utesluta 

genom att argumentera som leder till ett misslyckat tillträde samt strategin som 

Tellgren uttrycker som att utesluta för att skydda interaktionsutrymmet. Det blev 

otydligt vad barnet vill när de inte verbalt uttrycker det för barnen i den pågående 

leken.  

Lyckade tillträdesstrategier  

 

Exempel 1 

Göra anspråk på område - jag är med! 

Barn: Lisa (6 år) Anna 6 år( Pia (6 år) 

Rasten har precis slutat och tre barn kommer inspringandes på avdelningen. 

 

1 Namn Icke verbalt Verbalt 

2 Lisa, Anna, Pia springer in på 

avdelningen 

 

3 Pedagog Stannar upp 

barnen 

“Jaha, vad är ni 

sugna på att göra 

ni då?” 

4 Lisa  “Jag vill leka i 

mysrummet” 

5 Anna  “Jag är med!” 

6 Pia  “Jag vill också 

leka i 
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mysrummet!” 

7 Lisa, Anna, Pia Alla tre barn 

springer in i 

mysrummet och 

stänger dörren 

 

 

I exempel 1 kan vi se hur tre barn gör anspråk på ett område. Ingen av barnen är 

benägna att skydda sitt område då ingen pågående lek är igång. Ingen lek eller 

rollfördelningar har skapats vilket gör att barnen inte behöver försvara sitt område. 

Barnen kan tillsammans starta upp en ny lek och starta förhandlingar. 

Exempel 2 

Fråga om tillträde - får jag leka med dig? 

Barn: Noa (6 år) Olle (6 år) 

Noa och Olle kommer in till avdelningen 

 

turer Vem Icke verbalt Verbalt 

1 Noa  “Fröken jag vill 

leka i gula” 

2 Pedagog  “Ja, men det går 

bra” 

3 Olle  “Får jag vara med 

dig i gula Noa?” 

4 Noa  “Jaaa” 

 

I exempel 2 kan vi se att när ett barn verbalt frågar om lov att vara med blir de 

accepterade i gemenskapen. Om barnen verbalt frågar om tillträde till en lek eller 

aktivitet känner inte barnen i den pågående leken ett lika stort hot som när någon 

verbalt eller icke verbalt går in fysiskt och avbryter eller stör leken. Intentionerna 

blir tydliga när ett barn frågar om lov att få vara med eller uttrycker att man är med 

i leken, medan intentionerna blir otydliga när ett barn går in utan att verbalt 

uttrycka sin önskan och istället avbryter en lek.  

Misslyckade tillträdesstrategier  

Exempel 3 

Att icke-verbalt söka tillträde - en näve kulor 

Barn: Anton (6 år) Pelle (6 år) 

Några barn leker inne i ett rum med stängd dörr 
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turer Vem icke verbalt verbalt 

1 Anton Knackar på dörren  

2 Pelle Öppnar och tittar 

på Anton 

 

3 Anton Skrattar  

4 Pelle Stänger dörren Sluta knacka 

5 Anton Rullar in en näve 

kulor under dörren 

 

6 Pelle Öppnar dörren Sluta Anton du 

stör! 

7 Anton Springer därifrån  

 

I exempel 3 uppfattade Pelle det som att Anton, som använde tillträdesstrategin 

störande, avbrytande entre, störde leken och ville därför skydda sin lek genom att 

utesluta honom. Den verbala strategi Anton använder är att skratta. Denna strategi 

blir dock otydlig för Pelle som ser det som att Anton stör hans pågående lek. Detta 

ledde alltså till den uteslutningstrategi som Tellgren (2004) kallar för att utesluta för 

att skydda interaktionsutrymmet. Eftersom Anton inte verbalt frågade om tillträde 

utan endast skrattade som verbal strategi, där han enligt Pelle störde leken skapade 

det en oro kring att den etablerade gemenskapen kunde förstöras och barnen i den 

pågående leken går i försvar för att skydda sin gemenskap. Det blir inte tydligt för 

Pelle att Anton vill vara med i gemenskapen eller om han vill förstöra den.  

Exempel 4 

Dockhuset - du stör! 

Barn: Peter (6 år) Pia (6 år) Anna (6 år) 

Peter och Pia sitter på golvet på en matta och leker med ett stort dockhus 

turer Vem icke verbal verbal 

1 Peter och Pia Leker med 

dockhus 

 

2 Anna Går fram till 

dockhuset. Tar en 

av sängarna 
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3 Pia  Det där är min 

säng, ta den inte! 

4 Anna Går ut från 

rummet. 

 

 

Anna använder först strategin icke-verbal entré, där hon träder in på området utan 

att säga något. Sedan använder hon strategin att producera en variant av pågående 

handling, alltså att träda in i ett område där episoder pågår och, i detta fall icke 

verbalt, skapar något som liknar det beteende eller den handling som pågår genom 

att hon tar sängen och håller i. Pia ser detta som ett störande moment och säger åt 

Anna att inte ta sängen. Anna går sedan därifrån utan att verbalt säga något. För Pia 

och Peter blir det inte tydligt att Anna söker tillträde utan de vill inte riskera att 

deras lek förstörs så de skyddar den genom att utesluta genom att argumentera 

vilket leder till misslyckat tillträde. 

Sammanfattning och teoretisk koppling  

I en redan pågående lek är barnen mer måna om att bevara den etablerade 

gemenskapen än om leken precis ska sätta igång. En pågående lek blir mer skör 

eftersom barnen redan har förhandlat om rollindelningar. När en ny person då vill 

få tillträde i leken hotas gemenskapen. I dessa fall visade det sig mest framgångsrikt 

att verbalt fråga om tillträde. Ska en lek däremot precis sätta igång fungerade det 

bra att använda sig av tillträdesstrategin att verbalt göra anspråk på området, som i 

exempel 1. 

Löfdahl (2002) skriver att enligt Vygotskij är språket avgörande för att skapa en 

förståelse mellan människor. I observationerna framkommer att kommunikationen 

är av stor vikt då det var de tillträdesstrategierna som var mest framgångsrika var 

när barnen trädde in på området och verbalt frågade om lov att vara med. Och i 

vissa fall, gjorde anspråk på området. Genom att kommunicera blir det tydligare 

vad man vill och de andra barnen blir då mindre angelägna att skydda sin lek. I det 

sociokulturella perspektivet är kommunikation mellan människor är en viktig del 

och den fungerar som ett redskap för att agera och göra sig förstådd i en social 

situation. Jag kunde även se under observationerna att barnen upprepade de 

tillträdesstrategier som de sett sina kamrater använda sig av vilket, precis som 

Vygotskij talar om, gör att barnen närmar sig den proximala utvecklingszonen. 

I tredje exemplet kan vi se det som Skånfors, Löfdahl, & Hägglund (2009) 

beskriver som en strategi för att ”distansera sig från andra barn”. Detta visar hur 

barn drar sig undan på olika sätt genom att de gjorde sig otillgängliga för andra 

barn samt skapa och beskydda gemensamma dolda utrymmen. Vi kan se att Pelle 

har skapat ett dolt utrymme genom att stänga in sig i ett av de mindre rummen. När 

Anton försöker komma med i leken vill Pelle beskydda sitt utrymme genom att 

neka honom tillträde. Skånfors m.fl. (2009) beskriver detta som gemensamma 

kunskaper inom kamratkulturen.  
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Vem frågar man om tillträde? 

När en vuxen var delaktig eller i närheten av leken vände sig ofta barnet som sökte 

tillträde till den vuxne och frågade om denne fick vara med, eller frågade om 

stöttning. Denna strategi benämner Tellgren (2004) som att referera till vuxnas 

auktoritet. I de fall där ingen vuxen var delaktig i leken och barnen sökte tillträde 

genom att fråga “får jag vara med?” vände sig ofta de barn som sökte tillträde till de 

barnet i gruppen som hade högst status och frågade. 

Exempel 1 

Referera till vuxen auktoritet - kan du fråga? 

Barn: Lisa (6 år) Pedagog 

Några barn leker inne i ett rum med stängd dörr. Lisa och en pedagog är på 

avdelningen utanför. 

turer Vem icke verbal verbal 

1 Lisa Går fram till en 

pedagog, pekar 

mot ett rum 

Fröken jag vill 

vara med dom 

2 Pedagog  Ja, men har du 

frågat då? 

3 Lisa  Nej, men kan du 

följa med 

4 Pedagog  Går till rummet, 

knackar försiktigt 

och öppnar dörren 

Hej, Lisa undrar 

om hon får vara 

med er och leka? 

5 Barnen i rummet  Okej! 

 

I exempel 1 ser vi att det inte bara spelar roll att man verbalt frågar om tillträde utan 

även vem man frågar om tillträde. Exempel 1 visar hur Lisa vill ha hjälp utav en 

pedagog för att få tillträde till en lek. Hon använder strategin att referera till vuxen 

auktoritet. Detta på grund av att de vuxna i förskoleklassen var högt upp i hierarkin 

och chansen att få tillträde till en etablerad gemenskap ökade med hjälp av en 

vuxen.  

 

Exempel 2 
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Fråga om tillträde - Martin bestämmer 

Barn: Karl (6 år) Stefan (6 år) Martin (6 år) 

Tre pojkar leker inne i ett rum med stängd dörr. 

turer Vem icke verbal verbal 

1 Karl Tittar in på 

pojkarna genom 

en glasruta. 

 

2 Karl Öppnar dörren Får jag vara med? 

3 Stefan  Du får fråga 

Martin 

4 Martin  Okej du får vara 

med 

 

Karl använder en icke verbal strategi genom att först observera barnen inne i 

rummet. Han träder sedan in på området och använder en verbal strategi genom att 

fråga om tillträde. Stefan refererar sedan till auktoritet, i detta fall ett annat barn. 

Martin ger sedan Karl accepterat tillträde till den pågående leken. I exempel 2 blir 

det tydligt att de barn med hög status får bestämma vilka som inkluderas och 

exkluderas. Alla barn har inte makt att bestämma över vilka som får tillträde till 

leken utan hänvisar till andra barn med högre status. 

 

Sammanfattning och teoretisk koppling  

I förskoleklassen visade sig en tydlig hierarki där pedagogerna och barn med hög 

status var högst upp. Det gick snabbt att ana vilka barn som hade hög status kontra 

låg status i förskoleklassen genom att se vilka som ofta blev inneslutna samt 

uteslutna ur en gemenskap. Även genom att se vilka som kunde bestämma vem som 

fick tillträde. Tellgren (2004) skriver att det är viktigt för barn att få vara en del av 

gemenskapen. Denna process handlar om de hierarkier som skapas genom att 

tilldela roller, att innesluta och att utesluta andra för att försöka försvara sina 

etablerade gemenskaper. Tellgren nämner också att den första hierarkiska situation 

barn konfronteras med är vem som får vara med eller inte. Corsaros (2005) menar 

att inom kamratkulturer uppstår normer kring status och makt. Dessa innehåller 

gemensamma normer om barnens status, vem som får vara med och vem som 

bestämmer. Här ser vi även exempel på vad Corsaro beskriver som tolkande 

reproduktion. Där barnen tar till sig det som vuxna säger och gör, men konstruerar 

om det i sina egna aktiviteter. Exempelvis de maktförhållanden barn kommer i 

kontakt med i förhållande till vuxna provar de själva på i leken. Corsaro menar att 

barn är aktiva deltagare i samhället och tar den information de får från samhället 

och tolkar den i bland annat sina lekar. Detta för att få en förståelse för sina egna 

position i relation till vuxna och andra barn. 
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Hur utesluter barn varandra? 

Observationerna visade att barn i förskoleklassen i de flesta fall utesluter varandra 

diskret och uteslutningarna sker inom leken. Man får vara med men ändå inte. Den 

uteslutningsstrategi som ofta användes var den Tellgren (2004) kallar för 

uteslutningar av kamrater inom pågående lek. Som vi kan se nedan i exempel 1 och 

2. Genom observationerna framkom även att det var lättare att utesluta barn ifall de 

inte verbalt frågade om tillträde, utan sökte tillträde med icke verbala strategier. Det 

visade sig vara mer tillåtet att använda sig av uteslutningar av kamrater inom 

pågående lek än att försöka sig på uteslutningsstrategin att utesluta genom att 

argumentera som leder till ett misslyckat tillträde, där barnen säger ”du får inte vara 

med”. Denna strategi möttes ofta av protester från både barn och vuxna och 

användes därför sällan.  

 

Exempel 1 

Utesluta inom lektemat - du kan vara vår granne. 

Barn: Anton (6 år) Pia (6 år) Tim (6 år) 

Tim och Pia leker inne i ett rum 

 

turer vem icke verbal verbal 

1 Anton Öppnar dörren Får jag vara med? 

2 Pia  eeeh, vi är ganska 

många härinne.. 

3 Anton  Men man får vara 

fler 

4 Tim  Okej, du kan vara 

vår granne. Och så 

kan du skicka post 

till oss 

5 Tim Pekar på soffan 

utanför rummet 

Här bodde du. 

Knacka när vi har 

post 

 

I exempel 1 kan vi läsa att Tim låter Anton vara med i leken. Men hans roll blir att 

vara utanför rummet där leken från början pågick. Detta är ett tydligt exempel av att 

utesluta inom leken. Tim utesluter Anton, men inom ramen för lektemat. Anton får 

en roll i leken, men han är inte fysiskt närvarande i rummet där leken pågår. Pia 
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svarar varken ja eller nej när Anton söker tillträde, medan Tim, som har hög status, 

tar beslutet.  

 

Exempel 2 

Uteslutning inom lektemat - jag lämnade dig på förskolan. 

Anna (6 år) Lisa (6 år) Elin (6 år) Pia (6 år) 

Tre flickor håller på att bära in dockor i ett rum. 

 

turer vem icke verbal verbal 

1 Anna Bär in dockor i ett 

rum 

 

2 Lisa  Jag vill också vara 

med! 

3 Anna Pekar på Pia och 

Elin 

eeeh, okej.. men 

då får du vara 

bebis för jag är 

mamma och hon 

är storasyster och 

hon är hund. 

4 Lisa  Okej 

5 Anna  Du är min bebis 

och nu skulle du 

till förskolan. 

Kom bebis! 

6 Anna visar Lisa in till ett 

annat rum 

Jag lämnade dig 

på förskolan nu 

för jag skulle 

jobba. Här är 

förskolan. Du kan 

rita eller något så 

hämtar jag dig är 

jag har jobbat 

klart. 

 

I exempel 2 så får Lisa tillträde av Anna, men hennes roll blir att vara i ett rum och 

rita medan Anna är med de andra två flickorna i det första rummet. Även här sker 

uteslutningen inom lektemat. I både exempel 1 och 2 ser vi den uteslutningsstrategi 

Tellgren (2004) kallar för uteslutningar av kamrater inom pågående lek. Det är 

tydliga exempel av vad Corsaro (2005) kallar för sekundär anpassning. Till synes 
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följer barnen normen om att “alla får vara med”, fast egentligen undkommer de 

regeln genom att de fysiskt utesluter barnen ur leken. 

 

Exempel 3 

Icke verbal strategi - Nej vi leker här! 

Barn: Noa (6 år) Ida (6 år)  

Två flickor leker i ett rum med stängd dörr. 

 

 

turer vem icke verbal verbal 

1 Noa Öppnar dörren och 

tittar in i rummet. 

 

2 Ida Stänger dörren Nej vi leker här! 

3 Noa Öppnar dörren 

igen 

 

4 Ida Tittar på Noa. 

Viftar med 

händerna framför 

hans ansikte 

wäääh! 

5 Ida Stänger dörren 

igen 

 

6 Noa Öppnar dörren och 

tittar in igen 

 

7 Ida  Fröken Noa stör! 

8 Noa Lämnar rummet   

 

Noa i exempel 3 använder två tillträdesstrategier som Corsaro (1979) benämner 

som icke-verbal entré. Alltså att träda in i ett område nära de händelser som pågår 

utan att säga något. Samt avbrytande, störande entré. Det vill säga att träda in i ett 

område där episoder pågår och (verbalt eller icke verbalt) fysiskt avbryta eller störa 

en pågående aktivitet. I detta exempel ser vi att det blir lättare för Ida att utesluta 

Noa eftersom han inte uttryckligen ber om tillträde till den pågående leken. Här 

behöver inte uteslutningen ske dolt eller inom lektemat eftersom Noa inte uttrycker 

en önskan om att få tillträde. Här vänder sig Ida till fröken för att få hjälp med att 

skydda den pågående leken för att inte riskera att den förstörs. 

 

Sammanfattning och teoretisk koppling  
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Barn är skickliga användare av uteslutningstrategier och uteslutningarna sker ofta 

inom lekens ramar. Barnen är mycket väl medvetna om att det inte är accepterat att 

neka någon tillträde genom att svara “Du får inte vara med”. Detta kopplat till 

normen vuxna skapar kring att ”alla får vara med” 

Barnen i den pågående gemenskapen låter ofta andra barn som frågar vara med, 

men de får en roll som gör att de fysiskt inte är närvarande där leken pågår. När 

barn försökte få tillträde genom att gå in och störa eller avbryta en lek möttes de 

dock alltid av uteslutningsstrategin som kallas misslyckas inträde. Barnen i den 

pågående leken uppfattade denne som ett störande moment mer än som någon som 

ville vara med. Här behövde uteslutningen inte ske dolt då barnet inte verbalt 

uttryckte en önskan om att vara med. Tellgren (2004) skriver om hur barn är 

benägna att försvara sin gemenskap från de barn som inte är med för att skydda 

den. Detta ses ofta som något dåligt ur vuxnas ögon men för barnen handlar det om 

att bevara sina relationer. Tellgren skriver även hur uteslutningsstrategin som hon 

kallar för uteslutningar av kamrater inom pågående lek är ett sätt för barnen att 

skydda den genom att utesluta andra. Denna strategi användes ofta i förskoleklassen 

och det kan tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv som att barnen ser och lär av 

varandra vilka uteslutningsstrategier som blir accepterade i kamratkulturen och av 

pedagogerna. Genom att ta hjälp av en mer kompetent kamrat närmar barnen sig 

den proximala utvecklingszonen.  I exempel 1 och 2 kan vi se det som Corsaro 

(2005) benämner som sekundära anpassningar. Barnen följer till synes normen om 

att alla får vara med, samtidigt som de i själva verket utesluter barnen. Exempel 1 

och 2 visar även begreppet Corsaro beskriver som tolkande reproduktion. Vi kan se 

hur barnen använder maktförhållanden från samhället in i leken när de leker vuxna 

som bestämmer över barn. 

 

Även i dessa exempel ser vi det som Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) 

benämner som en strategi för att ”distansera sig från andra barn”. Barnen stänger 

ofta in sig i se mindre rummen på avdelningen. Detta menar Skånfors m.fl. (2009) 

handlar om att barnen har skapat eller håller på att skapa dolda utrymmen genom att 

distansera sig från de andra barnen. 

 

Varför utesluter barn varandra? 

 

Studien visar att barnen i förskoleklassen är väl medvetna om normen som råder 

kring att ”alla får vara med” som Skånfors (2013) betonar ofta råder i förskolans 

verksamhet. 

Det visar dock att de samtidigt är måna om att skydda sin lek. Därav skedde 

uteslutningarna som tidigare nämnt många gånger dolt. Precis som nämnt innan så 

visar Tellgrens (2004) studie att med inkludering kommer även exkludering och att 

detta kan kännas svårt för vuxna att acceptera. Barnen i den pågående leken 
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använder exkludering för att behålla den gemenskap som pågår. För att skydda den 

pågående gemenskapen men ändå inte bryta normen om att alla får vara med har 

barnen utvecklat dessa strategier för att skydda sin lek samtidigt som de inte helt 

synligt utesluter någon. Ur ett sociokulturellt perspektiv löser barnen problemet 

genom att ta del av varandras strategier och därmed närmar de sig den proximala 

utvecklingszonen genom att den mer kunniga personen vägleder den mindre 

kunniga.  

 

Öhman (2009) skriver som tidigare nämnt att varje kamratkultur skapar outtalade 

sociala regler villkor för att få vara med i en gemenskap och vad som gör att någon 

blir utesluten. Löfdahl (2002) menar att barnen behöver ha en dynamisk kulturell 

kunskap för att kunna anpassa språk och handlingar efter situation. Detta betyder att 

barnen känner till de normer som gäller i kamratgruppen. Uteslutningsstrategierna i 

denna studie visar att barnen har en gemensam kunskap om vilka strategier som blir 

accepterade av andra barn och av vuxna. Detta är barngruppens dynamiska 

kulturella kunskap. Som tidigare nämnt kom Corsaro (1979) i sina studier fram till 

att det är komplicerat för barn att få tillträde till lekar eftersom de barn som redan är 

inne i leken vill skydda sina pågående relationer från andra icke deltagande barn. 

Öhman (2009) hävdar att barn som är igång med en lek nekar tillträde med 

erfarenheten av att leken lätt förstörs och behöver försvaras. De vill hellre skydda 

sin lek än att riskera att den störs. Därför kan man inte endast se uteslutningar som 

makt eller kränkningar utan även som en strategi som handlar om att skydda en 

etablerad gemenskap. 

Sammanfattning av resultat  

Resultaten visar att barnen i förskoleklassen använde sig både av icke verbala och 

verbala tillträdesstrategier i sina försök att få tillträde till lekar, ofta i samband med 

varandra. Det visade sig dock att de två tillträdesstrategier som ofta användes och 

ledde till tillträdde var att fråga om tillträde samt att göra anspråk på ett område. 

Dessa strategier i samband med icke verbala visade sig vara framgångsrika. Det 

visade sig mindre lyckat att endast använda sig av icke verbala tillträdesstrategier 

då detta skapade en osäkerhet kring vad personen ville. När barnen verbalt frågade 

om lov att vara med eller gjorde anspråk på att vara med blev barnets önskan tydlig.  

Det visade sig att alla barn inte kan bestämma vem som får vara med och en tydlig 

hierarki visade sig. Barnen var medvetna om att de vuxna och barn med hög status 

hade förmåga att bestämma vilka som får tillträde. Att referera till en vuxen 

auktoritet som tillträdesstrategi var lyckat och de barn med lägre status refererade 

till barnen med högre status när någon frågade om tillträde.  

Barn utesluter varandra dolt inom leken. De visade sig vara väl medvetna om det 

Corsaro (2005) kallar för sekundära anpassningar. Där barnen till synes anpassar 

dig till ”alla får vara med” normen men egentligen använder strategier för att 

undkomma regler och normer.  

Barnen utesluter varandra främst för att skydda sin redan etablerade gemenskap. De 

vill inte riskera att deras lek förstörs så de utesluter hellre andra barn.  
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7 DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Min första frågeställning var vilka tillträdesstrategier använder barn i 

förskoleklassen under den fria leken?  

Resultaten visade att barnen i förskoleklassen använde sig både av icke verbala och 

verbala tillträdesstrategier i sina försök att få tillträde till lekar, ofta i samband med 

varandra. Det visade sig dock att två tillträdesstrategier ofta användes i samband 

med olika icke verbala strategier. Att fråga om tillträde samt att göra anspråk på ett 

område. Dessa strategier i samband med icke verbala visade sig vara 

framgångsrika. Det visade sig mindre lyckat att endast använda sig av icke verbala 

tillträdesstrategier då detta skapade en osäkerhet kring vad personen ville.  

Resultaten tydliggör det hur viktigt det verbala språket blir i barnens sociokulturella 

erfarenheter. Precis som Vygotskij benämner det verbala språket som det viktigaste 

psykologiska redskapet. erfarenheterna i förskoleklassen. Även Corsaro (2004) 

nämner hur viktigt språket är för barnens förhandlingar i leken.  

Alla barn i förskoleklassen hade en utvecklat verbalt språk och alla barnen talade 

flytande svenska. Detta spelar självfallet in på resultaten av att barnen ofta använde 

sig av verbala strategier i leken. Om observationen hade gjorts i en förskoleklass 

med majoriteten nyanlända barn, barn med annat modersmål än svenska eller barn 

utan ett utvecklat verbalt språk hade resultaten säkerligen sett annorlunda ut. Även 

om studien gjort på förskolans yngre barn hade resultaten sett annorlunda ut.  

 

Det visade sig även i resultaten att alla barn inte kan bestämma vem som får vara 

med och en tydlig hierarki visade sig. Barnen var medvetna om att de vuxna och 

barn med hög status hade förmåga att bestämma vilka som får tillträde. Att referera 

till en vuxen auktoritet som tillträdesstrategi var lyckat och de barn med lägre status 

refererade till barnen med högre status när någon frågade om tillträde.  

Corsaros (2005) menar att inom kamratkulturer uppstår normer kring status och 

makt. Dessa innehåller gemensamma normer om barnens status, vem som får vara 

med och vem som bestämmer. Här ser vi även exempel på vad Corsaro beskriver 

som tolkande reproduktion. Där barnen tar till sig det som vuxna säger och gör, 

men konstruerar om det i sina egna aktiviteter. Exempelvis de maktförhållanden 

barn kommer i kontakt med i förhållande till vuxna provar de själva på i leken. 

 

Min andra frågeställning var vilka uteslutningsstrategier använder barn i 

förskoleklass under den fria leken?  

Resultaten visade att barnen använder uteslutningsstrategier där de utesluter 

varandra dolt inom leken. De använde uteslutningsstrategier som möjliggjorde vad 

Corsaro (2005) kallar för sekundära anpassningar. Där barnen till synes anpassar 
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dig till ”alla får vara med” normen men egentligen använder strategier för att 

undkomma regler och normer. Hade studien gjorts på en yngre eller äldre 

barngrupp hade resultaten troligen sett annorlunda. Tellgren (2004) skriver i sin 

avhandling att de äldre barnen på fritidshemmet inte har samma behov av att 

använda samma tillträdesstrategier som förskolebarnen eftersom att de äldre barnen 

lättare får tillträde till lek. Detta för att fritidshemsbarnen redan har etablerat sina 

kamratrelationer och därför är mindre benägna att skydda sina 

interaktionsutrymmen. 3–5-åringarna har däremot ännu inte har hunnit skapa stabila 

kamratrelationer, vilket gör att de är mer benägna att försvara sitt 

interaktionsutrymme. Detta innebär oftast att utesluta andra från sina lekaktiviteter 

genom olika strategier. Även Tellgren (2004) kom fram till att de flesta 

uteslutningsstrategier skapas mer dolt inom leksituationen. 

 

Min tredje frågeställning var varför barn utesluter varandra ur lek? 

Resultaten visade att barn utesluter varandra främst för att skydda sin redan 

etablerade gemenskap. De vill inte riskera att deras lek förstörs så de utesluter 

hellre andra barn. Tellgren (2004) skriver om hur barn är benägna att försvara sin 

gemenskap från de barn som inte är med för att skydda den. Detta ses ofta som 

något dåligt ur vuxnas ögon men för barnen handlar det om att bevara sina 

relationer.  

Eftersom det var en liten barngrupp som observerades, endast tio barn, kan man 

tolka det som att barnen inte har så stort utbud av andra barn att skapa relationer 

och gemenskaper med. Kanske är de då mer benägna att skydda och bevara sina 

relationer än om barngruppen hade varit dubbelt så stor där det fanns fler barn att 

välja emellan. Man kan även diskutera att eftersom detta var en liten barngrupp där 

de flesta av barnen hade gått tillsammans sedan förskolan så var deras etablerade 

gemenskaper och relationer starka vilket gjorde att barnen lättare kunde få tillträde 

än om det hade varit en ny barngrupp.   

 

Mitt syfte var att bidra med kunskap kring hur barn i en förskoleklass använder 

tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier i den fria leken. Genom studien ville 

jag även bidra med kunskap kring varför barn exkluderar varandra. Jag anser att 

resultaten ger svar på frågeställningarna och uppfyller syftet då jag anser att jag 

bidrar med kunskap om tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier i den fria 

leken. Detta anser jag är av största vikt då det hjälper en att som pedagog förstå det 

som Öhman (2006) tidigare skriver, att exkludering är vanligt i barnens samspel 

och lekar. Samt att exkludering inte alltid kan förstås som en handling av makt utan 

att exkludering i barns lekar ofta är en strategi för att skydda tillhörigheten inom en 

etablerad gemenskap. Min studie bidrar även med kunskap om det som jag genom 

Tellgren (2004) tidigare nämnt. Att inkludering också kommer med exkludering 

och detta för många vuxna kan kännas svårt att acceptera. Men utifrån de 

inkluderande barnens perspektiv är exkludering ett sätt att behålla den interaktion, 

gemenskap och relation som pågår.  
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Metoddiskussion 

Jag valde att gå in som icke deltagande observatör för att synliggöra vilka strategier 

som användes i förskoleklassen. Jag anser att jag genom den valda metoden har 

uppnått syftet och svarat på frågeställningarna. Utdrag från från insamlad data har 

tydliggjort vad som verkligen sagts och gjorts för att inte endast visa mina 

tolkningar av resultaten. Jag var medveten om att man som observatör hela tiden 

påverkar i någon grad trots att man intar en icke deltagande forskarposition. Dock 

anser jag det blev ett dilemma eftersom barnen visade mycket intresse för mig och 

att jag därmed blev ett störande moment för mig själv från att se strategierna i 

barnens fria lek. Ett annat moment som blev problematiskt var att barnen ofta 

stängde in sig i små rum där de ville leka ifred vilket gjorde att jag ibland hade 

svårt att observera. Detta kopplar jag till den strategi Skånfors, Löfdahl och 

Hägglund (2009) beskriver som att ”distansera sig från andra barn”. Genom att 

barnen stänger in sig i de mindre rummen skapar de dolda utrymmen där de kan 

vara ifred från andra barn. Eventuellt hade det då varit lättare för mig att inta en 

deltagande forskarposition för att kunna delta i barnens lekar och aktiviteter. Dock 

tror jag att detta hade gjort det svårt för mig att hinna anteckna. Jag märkte att det i 

början var lätt att missa små detaljer i barnens kroppsspråk såsom mimik och 

gester, vilket visade exempelvis känslostämningar, när man skulle hinna anteckna. 

Därav tror jag att det hade varit ett hjälpmedel med videoinspelning där man kan se 

igenom insamlad data flera gånger för att se de små detaljerna såsom kroppsspråk 

och blickar. En fördel med deltagande observation är att man kan, förutom att 

observera, även intervjua och samtala med personer i verksamheten. Detta gör att 

man som forskare kan samla in mer information och skapa sig en djupare förståelse 

för det som studeras. Dock menar Ami Cooper (personlig kommunikation, 13 

september 2018) att det är svårt att använda sig av deltagande observation för att ha 

tid att anteckna, och att en icke-deltagande observation då är mer lämplig för ett 

självständigt arbete.  

 

Jag tänker att om mina observationer hade kompletterats med intervjuer med barn 

hade studien fått barnens perspektiv på vad det egentligen är som sker i 

förhandlingarna inom kamratkulturen. Detta hade varit både intressant och lärorikt 

att veta hur barnen ser på vilka som får vara med och inte. Även att få veta hur de 

ser på pedagogernas normer kring ”alla får vara med”. Dock anser jag att 

problemområdet behöver avgränsas och då kanske blivit för stort med tanke på de 

förutsättningar vi har för detta självständiga arbete.  

Förslag på vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning skulle det vara intressant att studera hur hierarkier 

i barngruppen påverkar inkludering och exkludering i leken. Samt vilka faktorer 

som gör att vissa barn har högre status än andra. Ett annat intressant perspektiv vore 

att studera hur kön spelar in på vilka som inkluderas och exkluderas. Eller om 
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strategierna skiljer sig åt beroende på kön. 
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9 BILAGOR 

       Informationsbrev.  

 

Hej! Jag heter Emma Bonder studerar förskollärarprogrammet vid Karlstad 

Universitet och ska nu skriva mitt examensarbete. Jag kommer att inför mitt 

examensarbete genomföra observationer för att studera vilka strategier barn i 

förskoleklass använder i den fria leken.  

 

Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke 

utan att  ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan 

återkallandet. Alla uppgifter som kommer in behandlas på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Alla namn på personer och plats kommer att bytas ut 

till fiktiva namn. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet 

godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets studieregister för att 

sedan förstöras.    

 

 

 

Om du samtycker till att ditt eller dina barn deltar i mina observationer, fyll i 

samtyckesblanketten som medföljer.  

Om barnet/barnen har två vårdnadshavare behöver båda skriva under 

blanketten. 

 

Blankett lämnas in till fritids!  

 

Med vänliga hälsningar Emma Bonder. 
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       Samtyckesblankett.      

                                          

                                          

Samtycke till att delta i studien:              

[tillträdesstrategier och uteslutningsstrategier i den fria leken]  

                    

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt barn deltar.                                    

  

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag kan välja att avbryta 

utan  att ange något skäl.                                

                  

                    

                    

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

                                                 
Underskrift                                                   Underskrift 

                    

                    

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

  
Namnförtydligande                                         Namnförtydligande              

 

 

……………………………………..                 
Ort och datum                                        

                                          

Kontaktuppgifter för student och handledare;  

Emma Bonder. Student. xxxxxx@kau.se 

Annika Nilsson. Universitetsadjunkt. xxxxxx@kau.se  
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