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Syftet med studien är att skapa en förståelse och kunskap om barns 
inneslutning och uteslutning i leken samt vilka strategier de använder för detta. 
Syftet är även att belysa barns egna uppfattningar om detta fenomen. Detta är 
en kvalitativ studie där vi använt oss av två metoder, deltagande observationer 
och intervjuer i fokusgrupper. Resultatet visar att barn använder olika 
relationsstrategier när de inne-och utesluter varandra i leken. De är medvetna 
om vilka strategier som ger tillträde till leken vilket kan skilja sig från hur de går 
tillväga i verkligheten. Barn är ofta medvetna om hur man bör göra i leken då 
”alla får vara med”, men att de inte alltid kan upprätthålla den koden. Barn 
uppfattar uteslutning som något de själva utsätts för, men inte själva bidrar till. 
Studiens resultat har gett oss en djupare kunskap om och förståelse för vilka 
relationsstrategier barn använder sig av och hur de inne- och utesluter varandra 
i leken.  
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1 Inledning  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och tidigare pilotstudie har vi sett 
att leken får en central del i förskoleverksamheten. Enligt förskolans läroplan ska 
leken genomsyra det pedagogiska arbetet då barns lärande och utveckling ska ske på 
ett lustfyllt sätt (Skolverket, 2010). Barn föds som sociala individer och utvecklar 
ständigt sin förmåga att samspela och interagera med andra barn. Det är därför en 
viktig förutsättning att barn aktivt får delta i sociala sammanhang menar Erixon, 
Lindgren och Torro (2007). Leken kan ses som ett socialt sammanhang i förskolan 
och är en betydelsefull aktivitet för barnen där de får chans att utveckla sin språkliga, 
kognitiva och sociala förmåga i en initierad lek. Barn får i leken en möjlighet att 
bearbeta sina upplevelser och tankar med andra individer där de kan utbyta nya 
erfarenheter med varandra. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att fantasi, 
kreativitet och konflikthantering beprövas i leken, vilket gör att barn i leken tränar 
sin sociala förmåga som är betydelsefullt för att kunna bemöta andra. Förskolan har 
en viktig del i barns sociala utveckling skriver Johansson (2009). I förskolor med 
högre kvalitet har barn en bättre förutsättning att utveckla sin sociala förmåga då de 
inbjuds i lekar, dramatiseringar, diskussioner, samtal och berättelser. I leken får barn 
träna på att lösa problem, berätta, uttrycka sig och se mönster (a.a.). För att barnen i 
barngruppen ska kunna och vilja leka krävs det att de vuxna tar ansvar och får barnen 
att känna sig trygga, som Wrethander Bliding (2007) nämner. Författaren skriver att 
barns relationer, trygghet och tillit till varandra kan stärka kamratrelationer genom 
leken. Samtidigt finns det barn som av olika anledningar blir uteslutna i en redan 
pågående lek (a.a.). Det är de vuxnas ansvar att veta hur barn leker, vad de leker och 
framförallt att de leker (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Det finns olika typer av samvaro, påtvingad eller frivillig samvaro som kan ske både 
spontant och planerat (Ytterhus, 2003). Författaren menar att förskolan är en 
påtvingad form av samvaro där barn spontant möter andra kamrater och människor 
dagligen samt deltar i planerade och formella aktiviteter i förskolans pedagogiska 
verksamhet. Barnen i förskolan har själva inte har valt att infinna sig i och ta del av 
förskolans verksamhet, vilket gör att den sociala samvaron som sker därför blir 
påtvingad (a.a.). Trots att barns lek är något som prioriteras i förskolan och får ta stor 
plats i den dagliga verksamheten, finns det en baksida med den. Redan i förskolan 
kan dagliga kränkningar ske, då barn ständigt ställs inför olika val när det gäller att 
innesluta och utesluta varandra i leken. Vi har i vår studie valt att studera hur dessa 
inkluderande och uteslutande situationer ser ut i barns fria lek. ”Får jag vara med och 
leka” och ”Du får inte vara med” är några återkommande meningar som barn ofta 
använder och får höra. Att barn utesluts ur gemenskapen förekommer under barns 
lek på förskolan, vilket kan bero på vilka strategier barn använder sig av när de vill 
inkluderas i sociala sammanhang. Fokus för studien är att undersöka barns lek och 
vad de har för strategier när det gäller att innesluta och utesluta andra barn under 
leken samt barns syn på detta.  

Intresset för ämnet uppkom då vi i vårt arbete i förskolan upptäckte att uteslutning 
av barn är vanligt förekommande i barns fria lek, något som pedagoger inte alltid 
uppmärksammar. Intresset för området har även uppkommit i våra diskussioner om 
barns trygghet och tillhörighet i förskolan. Förskolan har ett viktigt uppdrag när det 
kommer till arbetet med hur barn behandlar varandra, då förskolan lägger grunden 
till våra yngsta samhällsmedborgare. Skolverket (2010) belyser att verksamheten ska 
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präglas av ett etiskt förhållningssätt där rättvisa, hänsyn och barns rättigheter ska 
synliggöras. Studien är därför relevant då det är viktigt att förskollärare som arbetar 
med yngre barn i förskolan är medvetna om att dagliga kränkningar sker. Även att de 
arbetar förebyggande så att barn inte blir utsatta för uteslutning och kränkningar i 
förskolan. 

1.1 Problemområde 

Idag läggs stor vikt på att ge barns fria lek stort utrymme i förskolans verksamhet där 
pedagoger inte alltid kan uppmärksamma vad som sker i leken barn emellan. Trots 
pedagogers strävan efter att närma och infinna sig i barns lek så är det svårt att alltid 
se och höra vad barn gör och säger till varandra i leken. Vilket kan resultera i att vissa 
barn blir uteslutna i leken och hamnar i utanförskap.  

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur barn innesluter och utesluter 
varandra i lek, att belysa vilka strategier barn använder för detta samt att även få en 
uppfattning av barns egen syn på fenomenet. 

1.2.1 Frågeställningar 

De forskningsfrågor vi kommer att utgå ifrån studien är: 

-‐ Hur uttrycks barns relationsstrategier i förhållande till inneslutning och 
uteslutning i den fria leken?  

-‐ Hur resonerar barn om inneslutning och uteslutning av varandra i den fria 
leken?  

1.3 Begrepp och definitioner  

I detta avsnitt presenteras begrepp som är återkommande i texten. Detta för att 
tydliggöra vad dessa begrepp innebär och vad de syftar till i vår studie. Några av 
begreppen kan tolkas på olika sätt och kommer därför att presenteras och klargöras 
nedan.   

Barnperspektiv – Pedagoger observerar barn i olika händelser och situationer för 
att sträva efter en förståelse för barns uppfattningar erfarenheter (Sommer, Pramling 
Samuelsson & Hundeide, 2013).  

Barns perspektiv – Pedagoger i förskolan har en dialog med barnen där deras 
röster blir hörda och bidrar till delaktighet i sin egen och verksamhetens utveckling 
(Sommer m.fl., 2013).   

Makt – Begreppet innefattar möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation 
(Gren, 2007).  I studien relateras makt till att barn genom handling eller verbalt 
språk kan visa sin auktoritet i leken för att få sin vilja igenom.  

Pedagoger – Begreppet kommer nämnas ett flertal gånger i texten. Vi syftar då på 
förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolans verksamhet. 
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Relationsstrategier – Ett samlingsbegrepp som vi har valt att använda i texten 
som både innefattar Corsaros (1979) tillträdesstrategier och Tellgrens (2004) 
uteslutningsstrategier.   

Social kompetens – Ett övergripande begrepp som beskriver individers förmåga 
att kunna samspela med andra (Vedeler, 2009).  

Status– Relationellt fenomen som beskriver en individs tilldelade position i en 
grupp (Egidius, 2006).   

1.4 Uppsatsens disposition  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens olika huvudkapitel och vad dessa rubriker 
kommer att innehålla. I bakgrundskapitlet kommer centrala delar ur förskolans 
styrdokument att presenteras i relation till studiens innehåll. Vidare presenteras 
studiens teoretiska utgångspunkter. I avsnittet litteraturgenomgång kommer även 
kunskap inom det aktuella ämnet att beskrivas kring barns lek, socialt samspel och 
inne-uteslutning i leken. I metodkapitlet kommer arbetets bakomliggande metoder 
att beskrivas och varför dessa är lämpliga för studien. Under metodkapitlet beskrivs 
även studiens genomförande, datainsamling, databearbetning, urval samt de etiska 
överväganden som Vetenskapsrådet (2011) belyser. I efterföljande kapitel kommer 
studiens resultat och analys att presenteras. Där presenteras studiens resultat utifrån 
de genomförda observationerna och fokusgrupperna samt hur det insamlade 
materialet har analyserats utifrån studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare 
forskning. Avslutningsvis kommer en sammanfattning att redogöras av kapitlet för 
att synliggöra likheter och skillnader mellan resultatet från observationerna och 
fokusgrupperna. Diskussionskapitlet inleds sedan med en metoddiskussion där 
studiens val av metoder och tillförlitlighet presenteras. Därefter efterföljs en 
resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras utifrån förskolans arena till ett 
större samhällsperspektiv. Slutligen kommer förslag till fortsatt forskning ges och en 
slutsats om vad undersökningen har gett oss.  

2 Bakgrund  

I följande kapitel kommer delar ur förskolans styrdokument att presenteras samt 
studiens teoretiska utgångspunkter. Ett av dessa är det sociokulturella perspektivet 
där interaktion och kommunikation är av stor betydelse för barns utveckling och 
lärande. Det andra teoretiska perspektivet i studien är Corsaros teori där barn 
reproducerar sina erfarenheter samt hur de använder olika tillträdesstrategier i leken. 
I bakgrundskapitlet presenteras lekens betydelse utifrån den kunskap som redan 
finns om ämnet samt hur barns kamratkulturer ser ut. Kapitlet kommer även att 
presentera vikten av barns sociala kompetens och betydelsen av att förstå lekens 
dynamik för att kunna delta. Avslutningsvis kommer olika relationsstrategier som 
barn använder sig av att beskrivas. 

2.1 Styrdokument  

Läroplan är ett av förskolans styrdokument som pedagoger och förskolechefer ska 
förhålla sig till, då detta styrdokument innehåller mål och riktlinjer som de ska sträva 
efter (Skolverket, 2010). Pedagoger ska arbeta för att barn på ett lustfyllt sätt ska 
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lägga grunden för sitt livslånga lärande där barn ska få möjlighet att utveckla en 
positiv bild av sig själva och få känna tillit till sin egen förmåga. En viktig del som 
läroplanen skriver fram är mål och riktlinjer kring värdegrundsfrågor där barn ska få 
en förståelse för alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, socioekonomiska 
bakgrunder och människans okränkbarhet. Inget barn i förskolan ska utsättas för 
någon form av diskriminering eller kränkande behandling. Barn ska redan i tidig 
ålder få ta del av de demokratiska grunder som vårt samhälle är uppbyggt på, för att 
växa upp till goda, förstående och empatiska medborgare (Skolverket, 2010).  

Leken är betydelsefull för barns utveckling och lärande, där barn i samspel med 
andra stimulerar sin förmåga att kommunicera, samarbeta samt ta del av varandras 
erfarenheter och åsikter (Skolverket, 2010). Barn ska stöttas i det sociala samspelet 
för att skapa sig goda relationer med andra. Lärandet och språket är beroende av 
varandra där det enskilda barnets identitetsutveckling gynnas. Förskolans läroplan 
menar att barngruppen är betydelsefull då barns lärande ska grunda sig i samspelet 
där barn lär av varandra (Skolverket, 2010). Förskolans läroplan har fått inspiration 
från det sociokulturella perspektivet, skriver Strandberg (2006) där läroplanen vill 
uppmana till att pedagogiken ska bygga på Vygotskijs tankar och idéer.  

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie kommer att utgå från det sociokulturella perspektivet och Lev 
Vygotskijs teori om social kompetens, sociala relationer och interaktion mellan 
människor. Vi har i studien utgått från Säljö (2012) och Strandbergs (2006) 
tolkningar av Vygotskijs tankar i det sociokulturella perspektivet. Lekens betydelse 
för barns sociala kompetens är något som har uppmärksammats sedan en lång tid 
tillbaka och utifrån olika perspektiv. Utifrån ett socialkulturellt perspektiv är leken en 
process i barnets utveckling. Vygotskij beskriver leken som den närmaste 
utvecklingszonen där barnet ständigt konstruerar ny kunskap tillsammans med 
andra (Kragh Mu ̈ller, 2012). Den närmaste proximala utvecklingszonen är ett 
begrepp som Vygotskij använde då han menar att människor ständigt utvecklas. 
Detta genom att få ta del av en annan individs kompetens och kunskap kring ett 
specifikt område (Säljö, 2012). Vygotskilj menar i sin teori att den sociala 
kompetensen är grunden för människans utveckling. Utvecklingen av barns alla 
förmågor utgår från sociala relationer och samspel med andra (Strandberg, 2006). 
Ett viktigt verktyg i det sociala samspelet menade Vygotskij var språket då han 
beskrev det som ett psykologiskt redskap (Säljö, 2012). Vygotskijs belyser språkets 
betydelse i det sociala samspel utifrån två aspekter, dels språket som kommunikation 
mellan människor och dels det inre språket, som finns inuti människan (a.a.). 
Vygotskijs teori utgör tillsammans med William Corsaro en gemensam teoretisk 
utgångspunkt i studien då båda belyser att barn utvecklas i sociala och kulturella 
kontexter. Corsaro har under många år studerat och forskat om barns 
kamratkulturer, barns interaktion med varandra samt barns tillträdesstrategier i 
pågående lek. Utifrån Corsaros teori kan barnet ses som en kulturell och social 
varelse (Williams, 2006). Corsaro (2000) kallar sitt perspektiv för tolkande 
reproduktion och berör kamratkulturer som sker i förskolan. Barns utveckling sker 
då de får befinna sig i sociala kontexter där de får möjlighet att tolka vuxnas och 
andra barns sociala handlingar, beteenden och värderingar. Barns erfarenheter 
reproduceras och återskapas i leken utifrån kulturella och sociala händelser (Corsaro, 
2000). Barn vill vara delaktiga i den sociala gemenskapen i förskolan. Barn umgås 
med varandra dagligen och beroende på olika aspekter kan dessa kulturer skilja sig 
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åt. Kulturer mellan barn handlar om att tillsammans skapa meningsfullhet genom att 
barn i samspel med andra utvidgar sin sociala förmåga (Corsaro, 2003). Vår studie 
utgår även från Corsaros syn på barns tillträdesstrategier i leken för att kunna förstå 
och sätta ord på hur dessa uttrycks i barns lek. Utifrån beskrivningen av dessa teorier 
kan det uppfattas som att dessa har gemensamma drag, trots att Corsaro är sociolog 
och Vygotskij är pedagog.  

FN:s barnkonvention är en organisation som beskriver barns rättigheter. Där står det 
att varje enskilt barn ska få sin röst hörd, att barns åsikter ska respekteras och barn 
ska ingå i en gemenskap (UNICEF, 1989). Dessa direktiv från FN:s barnkonvention 
kan ligga till grund för begreppen barnperspektiv och barns perspektiv som ingår i 
förskolans verksamhet där ”utbildningen” bör ha en barnorienterad fokusering 
menar Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2013). Att inta ett 
barnperspektiv innebär att pedagoger i förskolan observerar barn i olika händelser 
och situationer, då pedagogerna ska sträva efter förståelse för barns uppfattningar 
och erfarenheter. Detta är dock inte barnets upplevelse utan en tolkning från 
pedagogen. Att inta barns perspektiv innebär att pedagoger i förskolan har en dialog 
med barnen. När man intar barns perspektiv får barn genom dialog sina röster hörda 
och på så sätt vara delaktiga i sin egen och verksamhetens utveckling. Att se något 
utifrån barns perspektiv handlar om att komma nära barns erfarenheter, deras 
föreställningar och få förståelse för deras omvärld (a.a.).  

2.3 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning och kunskap kring studiens valda ämne att 
presenteras. Forskningen berör barns kamratkulturer och lekens betydelse för barns 
sociala kompetens. Avsnittet kommer även behandla vilka tillträdesstrategier barn 
använder, samt vilken påverkan dessa har för deras inneslutning och uteslutning i 
leken.  

2.3.1 Lekens betydelse 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är leken fri från krav, prestation och tävling då 
leken skiljer sig från verkligheten. Barn intar olika roller i leken för att experimentera 
och bearbetar hur samhället ser ut och tolkar hur människor gör i olika sociala 
sammanhang. De erövrar då sociala kunskaper om hur man förhåller sig i olika 
kontexter (Corsaro, 2012). Det finns många orsaker till varför leken är viktig för 
barnen i den pedagogiska verksamheten. I leken får barnen möjlighet att undersöka, 
pröva och skaffa sig nya erfarenheter vilket leder till utveckling och tillit till sin egen 
förmåga. Genom leken socialiseras barnen in i en gemensam barnkultur där barnets 
egna sociala kompetens utvecklas (Fagerli, Lillemyr & Søbstad, 2001). Leken är en 
lustbetonad och självvald aktivitet som medför att barnet tillfredsställs (Kragh 
Mu ̈ller, 2012) och är ett område där barnet har inflytande och kan påverka sin 
situation, som barnets egen domän (Brodin & Lindstrand, 2008). Det är därför 
betydelsefullt att pedagoger möter barnet som subjekt i den fria leken och låter 
barnet ”äga” sin egen upplevelse (Johannesen & Sandvik, 2009). En grundläggande 
aspekt i barnens lek är möjligheten att lära sig turtagning, ömsesidighet och att 
kompromissa (Knutsdotter Olofsson, 2003). I leken bearbetar barn sina erfarenheter 
och upplevelser. Leken är en intellektuell sysselsättning som kan utspela sig i många 
former. Barn sätter sig in i olika karaktärer och transformeras till fantasins värld. 
Leken är även betydelsefull för barnets språkliga förmåga då barnet kommunicerar 
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med andra om leken och under tiden som den pågår. Med tanke på vad leken medför 
gällande barns utveckling av sociala, empatiska och kognitiva förmågor, visar det 
tydligt vad barn som inte leker går miste om. De kan riskera att inte kunna uttrycka 
sig känslomässigt då barn i leken ständigt får möjlighet att bearbeta känslor och 
upplevelser. Barn kan även ha svårt att skilja på verklighet och fantasi då de inte lever 
sig in i lekens värld, vilket kan medföra att barn får svårt att skapa inre 
föreställningar (a.a.).  

2.3.2 Socialkompetens och lekens dynamik  

För att barn ska kunna leka krävs det en del förutsättningar då många av barns 
sociala förmågor beprövas i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). När man talar om 
barns lek i förskolans värld beskrivs ofta skillnaden mellan de lekskickliga barnen och 
barn som har svårare för att leka tillsammans med andra. Det finns många sätt att se 
på fenomenet och förstå vad dessa skillnader kan bero på. För att kunna leka krävs 
det att barn är medvetna om lekens förutsättningar. Barn måste förstå andras 
leksignaler och även kommunicera med hjälp av leksignaler till andra för att kunna 
leka (Knutsdotter Olofsson, 2003). Forskning visar att barns sociala kompetens har 
stor betydelse och lägger grunden till hur leken kommer att formas och utvecklas. Det 
finns många olika definitioner av vad begreppet social kompetens är och vad det 
innefattar. Social kompetens är ett övergripande begrepp som avgör hur individer 
definierar och löser svårigheter som uppstår i interaktion samt innebär förmåga att 
kunna visa ömsesidighet i sociala relationer (Vedeler, 2009). Johansson (1999) 
skriver att barns samspel även kan bygga på konflikter och makt. Den sociala 
kompetensen innefattar även utveckling av känslomässiga, kommunikativa och 
kognitiva avseenden hos individen, där förskolan lägger en viktig grund (Vedeler, 
2009). Gottman och Guralnick (I Vedeler, 2009) hävdar att den sociala kompetensen 
yttrar sig i förmågan att kunna välja ut de sociala mål som barn vill uppnå i sociala 
kontexter. Detta är avgörande för hur barnet på bästa sätt kan gå tillväga för att 
uppfylla dessa. När det handlar om barns lek kan målen inrikta sig på att skapa 
vänskapsrelationer men även att ta sig an olika utmaningar som innefattar att bli i 
accepterad i interaktion med andra (a.a.). Att kunna gå in i leken på ett harmoniskt 
sätt är viktigt för att få delta (Vedeler, 2009). Ett iakttagande över vad som pågår i 
leken menar författaren verkar vara en lyckad strategi för att barnet ska kunna hålla 
sig till lekens ramar och för att förstå dess sammanhang. Därför krävs det en hög 
social kompetens hos barnet för att kunna anpassa sig till leken och interaktionen 
tillsammans med andra. Att vara spontant närvarande i leken är en förutsättning för 
att klara av balansen mellan lek och icke lek, alltså kunna avgöra vad i leken som är 
lek och när den börjar övergå till att vara på riktigt. Det är därför viktigt att kunna 
hålla sig till lekens ramar för att samspelet i leken ska kunna flyta på bra (Ytterhus, 
2003).  

Vissa barn har lätt att ingå i socialt samspel, har många vänskapsrelationer, social 
kompetens, bra ledaregenskaper och kan samarbeta när problem uppstår i en lek 
medan andra barn har svårare för just detta (Vedeler, 2009). Författaren menar att 
en lek ofta riskerar att urarta då de som ingår i den pågående leken ofta vill försöka 
skydda den mot nya deltagare. Oavsett om barnet som vill delta har en god social 
kompetens eller inte så sker det vanligtvis avvisningar på grund av skyddandet av 
leken. Barn använder sig därför av sociala förhållningsregler, alltså regler för att de 
ska skapa en meningsfull och social ordning (Ytterhus, 2003).  Barn som inte följer 
dessa regler tenderar enligt Ytterhus att ingå i en motsträvig, avstannande eller 
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ofokuserad interaktion. Detta kan resultera i att barn kan uppfattas som ”konstiga” av 
andra barn i barngruppen då de inte förstår, vilket kan medföra att de lätt hamnar i 
utanförskap (a.a.). Vedeler (2009) skriver att det är lättare för barn att gå in i en 
något nystartad lek än i en pågående men att det ändå behövs goda strategier för att 
kunna få tillträde till leken. Knutsdotter Olofsson (2003) förklarar att en viktig 
förutsättning för att leken ska kunna pågå och utvecklas är att kunna bevara dess 
harmoni, vilket inte alltid är så enkelt för barn. Författaren menar att leken kräver 
trygghet och att den avbryts om barnet som vill delta i det aktuella sammanhanget är 
räddhågset och otryggt. Fullt fokus och djup koncentrationen måste ligga i leken samt 
på lekens dynamik, inte på yttre påverkande faktorer (a.a.). Även Ytterhus (2003) 
anser att en avgörande aspekt är att kunna följa lekens dynamik för att få delta i 
leken. Ytterhus menar att vissa barn inte alltid kan anpassa sig till leken eller 
aktivitetens intensitet och hastighet, vilket gör att lekens ”pendelrörelse” hamnar i 
otakt. Detta kan resultera i att barn som inte kan anpassa sig tenderar att hamna i 
utanförskap (Vedeler, 2009). Dessa utanförskap kan riskera att utveckla en sämre 
självbild samt att barn inte känner tillit till sin egen förmåga (Jonsdottir, 2007). 
Faktum är att kränkningar förekommer redan i förskolan då det finns barn som 
befinner sig i utanförskap och blir uteslutna från gemenskapen. När ett barn blir 
kränkt vid upprepade tillfällen genom verbalt, psykiskt eller fysiskt tillvägagångssätt 
sker mobbing (Friendsrapporten, 2015). Kränkningar som sker i förskolan är en 
pedagogisk och politisk fråga (Jonsdottir, 2007). Författaren menar att det är en 
pedagogisk fråga då personalen ska ansvara för att se till att det enskilda barnet möts 
efter dess behov. Detta kan även handla om en politisk fråga då förskolans personal 
ska ges rätt förutsättningar och möjligheter för att kunna möta varje enskilt barn.  

2.3.3 Kamratkulturer i förskolan  

Barn sågs tidigare som passiva individer där kunskaper, värderingar och normer 
förmedlades av vuxna och där barns utveckling skedde i olika stadier beroende på 
ålder, skriver Löfdahl (2014). Dagens syn på barn utgår från det enskilda barnet där 
barn är medskapare till sin egen utveckling. Förskolans uppdrag är att skapa miljöer 
där varje enskilt barn ses som tillgång till barngruppen för att främja solidariteten 
och samhörigheten mellan barnen (Jonsdottir, 2007). Barn tillbringar sina dagar på 
förskolans sociala arena där de skapar relationer med andra barn (Löfdahl, 2014). 
Förskolans arena har en stor del i barnkulturen där normer och värden för 
gemenskapen skapas (Johansson, 1999). I interaktion blir barn mer förtroliga med 
varandra och har då lättare att lägga grunden för kommande vänskapsrelationer 
(Martinsen, Naerland & Vereijken, 2010). Ytterhus (2003) menar att förskolan är en 
form av påtvingad samvaro där barn dagligen möter andra kamrater och människor 
och deltar i planerade och vardagliga aktiviteter i förskolans pedagogiska verksamhet. 
Barn som befinner sig i förskolans sociala arena måste ständigt arbeta efter att 
kvalificera sig in i en gemenskap. Tellgren (2004) menar liksom Corsaro (2003) att 
barn i förskolan lägger mycket tid och engagemang på att skapa och bevara relationer 
då kamratgemenskap är av stor vikt. Löfdahl (2014) menar att samspel är en viktig 
faktor i barns egen kultur där språket används som ett verktyg för att kommunicera 
och förhandla med andra. Barn som har svårt med det verbala språket kan därför 
hamna i utanförskap då språket är viktigt för att skapa relationer. 

2.3.4 Barns olika strategier i leken  

Leksituationer i en barngrupp kan se olika ut och kräver olika strategier för att kunna 
få tillträde till en specifik lek (Vedeler, 2009). Situationerna kan se olika ut beroende 
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på hur många som befinner sig i leken samt beroende på hur många som vill få 
tillträde i en pågående lek. Författaren menar att olika tillträdesstrategier är 
beroende av lekens karaktär i sin helhet, men även beroende av barns utveckling och 
språkliga förmågor. I den gemensamma leken ställs barn inför stora sociala 
utmaningar (a.a.). För att kunna delta i leken krävs det att barn kan underhålla den 
lek som pågår, men även med hjälp av olika förmågor och resurser kunna bidra till att 
utveckla leken inom dess aktuella sammanhang (a.a.). Ytterhus (2003) nämner och 
beskriver olika samverkansresurser som barnen i hennes studie använde för att få 
delta i leken. Dessa resurser var att barnen ville vara snälla och trevliga i leken och 
fråga om lov för att gå in i en pågående lek. Även att kunna spela och inta sin 
tilldelade roll och att kunna vara kreativ och rolig genom att på så vis bidra med 
något till leken.    

Barn försöker hitta olika strategier för att skapa relationer och ta sig in i en grupp 
(Wrethander Bliding, 2007). Barn försöker läsa av situationer så de blir medvetna om 
hur de ska gå tillväga för att inkluderas. Corsaro (1997) menar också att barn skapar 
sig strategier för att ta sig in i leken, dels genom att skapa sig kamratallianser där 
barn försöker få kontakt med andra barn i samspel, och dels genom att skydda en 
pågående lek.  

Tellgren (2004) har studerat barns olika strategier för tillträde och uteslutningar i lek 
och samtal. Hon har utgått ifrån Corsaros (1979) strategier när det gäller barns 
interaktion i en pågående lek och sett att dessa strategier inte alltid ger tillträde. 
Corsaros har under sina etnografiska studier uppmärksammat ett flertal 
tillträdandestrategier. I leken kan barn använda sig av verbala och ickeverbala 
strategier. När barn vill få tillträde till leken kan de antingen närma sig den i tysthet 
och placera sig i dess område, eller gå in i leken och verbalt ta över den. Genom det 
verbala språket kan barn gå in i leken och ”fråga om lov”, fråga vad den pågående 
leken handlar om samt hänvisa till personliga kännetecken hos deltagarna. För att få 
tillträde till lek kan även barn använda sig av vuxnas auktoritet då de hänvisar till 
vuxnas regler. Att ta hjälp av någon annan utomstående, exempelvis andra barn, är 
också något som är en vanligt förekommande tillträdesstrategi. Barn kan försöka 
vinna tillträde till leken genom att bidra med något till den. Detta genom att komma 
med nya förslag till deltagarna i den pågående leken om att skapa en ny aktivitet. En 
vanligt förekommande strategi hos barn är då de går in i en lek med ett störande 
beteende och fysiskt avbryter den (Corsaro, 1979). Tellgren (2004) har utöver 
Corsaros tillträdesstrategier funnit ett flertal andra strategier för att utesluta någon ur 
den fria leken. Barn kan verbalt påpeka att någon inte får vara med eller att fysiskt 
avisa någon. De kan ignorera någon som vill komma in eller befinner sig i leken samt 
att barn på ett kamouflerat sätt kan utesluta någon. Detta kan visa sig genom att ett 
barn får mindre status i leken eller få befinna sig på sidan om den pågående leken.  

2.3.5 Barns inneslutning och uteslutning i lekens värld 

Lek är en vanlig aktivitet i barns vardag där de tillsammans förhandlar om platser, 
roller och innehåll skriver Löfdahl (2014). Oftast är dessa sociala lekar utvecklande 
och positiva menar författaren men påtalar dock att inslag av vemod, positionering 
och makt kan förekomma. Barn använder både verbal och fysisk kommunikation för 
att förhandla om lekens roller, handling och vilka åsikter som ska få uttryckas 
(Löfdahl, 2006). Leken kan bli en otrevlig upplevelse om deltagare måste kämpa för 
att få plats i leken (Löfdahl, 2014). Barn är många gånger medvetna om sin egen och 
andras befintliga status i barngruppen då de ofta utnyttjar dessa. De barn som har 
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hög status försöker göra allt för att behålla sin statusposition och kan då ta till olika 
artefakter för att upprätthålla dessa. De kan exempelvis synliggöra sin höga status 
genom att hänvisa till ålder, kläder eller utseende (Löfdahl, 2006). Uteslutningar kan 
förkomma i lek där barn är elaka menar författaren. Från ett barns perspektiv kan det 
visa sig att utanförskap och exkludering ses som en naturlig del i leken vilket kan vara 
svårt för pedagoger eller andra utomstående att förstå, om de inte är insatta i 
barnkulturens normer, regler eller de ramverk som barnen skapat, menar 
Wrethander Bliding (2007). Corsaro (I Löfdahl 2014) förklarar detta och menar att 
utifrån barnens perspektiv handlar det inte om att vara elaka mot varandra utan att 
beskydda sin interaktiva domän. Barns relationer till varandra är sköra; skulle de 
släppa ytterligare en individ till i leken kan barnen tappa sin position. Relationen är 
på så sätt viktigare än lekens innehåll.   

Oftast finns det regler på en förskola om hur man ska förhålla sig till kamrater vilket 
barn är medvetna om skriver Löfdahl (2014). Trots det har barn utvecklat en 
”gemensam norm” där uteslutning är legitimt då reglerna tolkas på barnens sätt. Ett 
exempel är att barn kan delta i leken fysiskt men ingen lägger märke till detta barn 
vilket innebär att barnet är socialt uteslutet. Ett annat tillvägagångsätt kan vara att 
barnet får en position med lägre status.  

Barn försöker läsa av situationen så att de blir medvetna om hur de ska gå tillväga för 
att inkluderas (Corsaro, 1997). Barns tillträde i leken är en utmanande uppgift för 
barn då andra barn försvarar pågående lek. Uteslutning av kamrater är en naturlig 
del i barns arbete när det gäller vänskapsrelationer. Barn vill delta i sociala 
sammanhang och är rädda om sitt interaktionsutrymme (a.a.). Johansson (1999) 
menar på samma sätt att barn som inte släpper in andra i leken försöker försvara sin 
”lekvärld”. Lekens innehåll, förutsättningar och meningsskapande ligger många 
gånger till grund för barns uteslutning av andra, där vänskapsrelationer och ålder på 
barn är en bidragande faktor. Då barns pågående lek hotas anser barnen att de har 
rätt till att försvara leken (a.a.). 

3 Metod  

I undersökningen har en kvalitativ ansats används för att få en inblick i det valda 
forskningsområdet samt få en uppfattning om barns syn på fenomenet. En kvalitativ 
forskning används med fördel när forskaren vill få fram kvalitativ data om 
människors sociala liv och deras subjektiva bild av den (Bryman, 2011). I den 
kvalitativa studien har två övergripande metoder använts, deltagande observationer 
och en intervjumetod i form av fokusgrupper. Vår studie utgick från ett 
barnperspektiv då vi ville tolka barns olika handlingar och beteenden utifrån studiens 
övergripande frågeställningar, samt få en inblick om barns uppfattning kring det 
undersökta området. Detta för att lyfta fram barns perspektiv och göra barns 
formuleringsarena synlig. Studien genomfördes på en förskoleavdelning där 21 barn 
mellan fyra och fem år tillbringar sina dagar. Under fyra dagar observerades 
barngruppen för att få en förståelse för deras kamratrelationer och hur de går tillväga 
för att inne- och utesluta varandra i leken. Den femte dagen genomfördes samtliga 
fokusgrupper. I genomförandet av undersökningen var barnen aktiva deltagare i båda 
metodvalen. De deltagande observationerna skedde i barngruppen utifrån vårt 
observationsschema (se Bilaga 2). Vi båda deltog i samtliga observationer för att få en 
klar och tydlig bild av vad observationerna visade, men även för att se och upptäcka 
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flera händelser och företeelser i olika situationer. Fokusgrupperna genomfördes 
under en dag med tre grupper bestående av fyra till fem barn i varje grupp. Innan 
observationerna och fokusgrupperna genomfördes eftersöktes tidigare forskning 
inom området och användbar litteratur valdes ut som även kompletterades under 
arbetets gång. Redan innan undersökningen genomfördes påbörjades sökandet efter 
användbar litteratur för få en inblick i studiens ämnesområde samt välja ut vårt 
teoretiska perspektiv.   

Studien har utgått från det sociokulturella perspektivet där samspel och 
kommunikation är av stor vikt. Fokusgrupper är en form av intervjumetod som har 
används i studien för att få fram hur deltagarna i gruppen såg på samtalens valda 
teman och frågeställningar. Intervjumetoden lämpade sig för studien då den 
synliggör deltagarnas sätt att samspela och kommunicera med varandra (Bryman, 
2011). Studien utgår även från Corsaros teori om barns lek och deras egen barnkultur 
då den ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar samt belyser kunskap 
som redan finns inom området barns lek. Genom studiens val av metodkombination 
blir resultatet tillförlitligt och trovärdigt då dessa metoder skapar en helhetsbild av 
barns perspektiv på inneslutning och uteslutning i leken och en mer nyanserad bild 
av vårt problemområde.  

3.1 Observationer  

I föreliggande studie användes deltagande observationer för att få en förståelse om 
barns kamratrelationer och vilka strategier barn använder sig av i förskolans sociala 
lek. Observationerna gjorde det möjligt att studera barns verbala språk men även de 
beteenden som uppstår i leken (Stukát, 2011). Det observationerna visade 
antecknades i ett särskilt observationsschema som arbetades fram innan 
undersökningen. Undersökningen bygger därför på strukturerade observationer då 
schemat tydligt visar vem och vad som ska observeras i en specifik miljö (Bryman, 
2011). Observationerna genomfördes under fyra dagar då anteckningar över 
händelser och barns resonemang fördes. I observationerna användes en inväntande 
strategi för att upptäcka relevanta händelser och beteende som var aktuella för vår 
studie (Bryman, 2011). Eftersom vi redan innan visste vad vi skulle fokusera på i våra 
observationer, kunde vi befinna oss i situationer där vi antog att barns 
relationsstrategier skulle yttra sig. Vi båda närvarande under samtliga 
observationstillfällen för att vi skulle kunna se, höra och registrera så mycket som 
möjligt i verksamheten och från olika synvinklar.  

3.2 Fokusgrupper  

I vår studie användes intervjumetoden fokusgrupper för att kunna skapa 
diskussioner med barnen om aktuella teman förknippade med studiens 
frågeställningar samt utifrån det som tidigare framkommit i observationerna. 
Diskussionerna spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. Genom att ha 
en fokusgrupp får barnen möjlighet att känna trygghet till varandra vilket kan 
resultera i mer utvecklande och modifierade svar.  Bryman (2011) menar även att 
genom dessa fokusgrupper får de inblandade delta i samspelet i gruppen och ta del av 
varandras åsikter där nya erfarenheter och uppfattningar kan synliggöras. Barnen 
fick möjlighet att genom denna metod erövra ny kunskap och utbyta erfarenheter 
inom området, då samtalen fokuserade på språk och samspel mellan individerna i 
gruppen. Vi uppmanade till samspel genom att ge barnen tid, utrymme och öppna 
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frågor för att inkludera samtliga barn till diskussion. Därför ser vi metoden som ett 
bra val i vår studie då vi ville inta barns perspektiv. Detta för att skapa bästa 
förutsättningar för barnen att få sina röster hörda då de fick möjlighet till att styra 
samtalet. Inför fokusgrupperna läste vi Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 
bok ”Att förstå barns tankar- kommunikationens betydelse”. Boken gav oss en 
medvetenhet om hur man i samtal med barn kan tänka för att kunna kommunicerade 
på deras nivå. Boken hjälpte oss att utforma frågor kring det aktuella ämnet men 
även om praktiska faktorer som kan påverka samtalen. Dessa faktorer kunde vara att 
ge barnen tid till att formulera sig och uttrycka tankar, men även en utökad 
medvetenhet om samtalstekniken för att få mer utformade svar från deltagarna (a.a). 
I samtalen med barnen användes en barnbok, ”leka tre” (Wirsén & Wirsén, 2005), 
som redskap där det aktuella temat blev synligt. Detta för att tydliggöra för barnen 
vad samtalet skulle beröra och för att det enskilda barnet ska kunna koppla 
sammanhanget till sina egna erfarenheter (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2012). Samtalen genomfördes med en fokusgrupp åt gången bestående av 4-5 barn 
och varade i cirka 10-15 minuter. Gruppens storlek valdes utifrån vad som var rimligt 
för att barnen skulle få komma till tals och göra sina röster hörda.  Vid större grupper 
kunde det finnas en risk att barn inte skulle få samma möjlighet att uttrycka sig 
verbalt. Samtliga barn på avdelningen var relevanta deltagare i fokusgrupperna då de 
alla hade en koppling till studiens valda ämne (Bryman, 2011). Inför samtalen med 
fokusgrupperna rådfrågades pedagogerna på avdelningen om vilka 
gruppkonstellationer som kunde vara lämpliga för dagen. Barnen fick sedan själva 
bestämma om de ville delta i samtalen eller inte.   

3.3 Genomförande  

Förskolechefen och pedagogerna på den aktuella förskolan blev kontaktade genom 
telefonsamtal i tidigt skede under arbetets uppstart. Efter godkännande från 
förskolechef och pedagoger skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut till avdelningens 
samtliga vårdnadshavare. Då samtliga vårdnadshavarna gav sitt samtycke inom 
några dagar kunde det praktiska arbetet påbörjas i barngruppen. Undersökningen 
inleddes med att genomföra deltagande observationer där barns relationer och 
strategier i förhållande till leken studerades. Efter att dessa observationer hade 
genomförts påbörjades förberedelser inför kommande fokusgrupper som utgick ifrån 
det som tidigare antecknats i observationerna. Fokusgruppernas teman och 
frågeställningar utgick från observationernas innehåll kopplade till studiens 
forskningsfrågor (se Bilaga 3). Det fanns en bakomliggande tanke om vilken tid och 
plats då fokusgrupperna skulle genomföras. En avskild plats valdes som var trygg för 
barnen, där barnen kunde få samtala ostört. Fokusgrupperna genomfördes på 
förmiddagen då det var mest lämpligt och tillåtande för verksamheten. Innan 
fokusgrupperna genomfördes tillfrågades barnen om de ville delta eller inte. Vi 
informerade barnen om vad som skulle hända och de fick därefter bestämma över sitt 
deltagande. Ett fåtal barn ville inte delta i fokusgrupperna då de var upptagna i sin 
lek. Detta accepterades självklart och barnen fick då fortsätta leka vidare. Barnen som 
ville delta styrde samtalens innehåll och tidsaspekt. När barnen inte hade något mer 
att säga, eller när de inte längre ville delta, så avslutades samtalen i fokusgrupperna.  
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3.4 Datainsamlingsmetod  

Vår data samlades in genom de deltagande observationer och fokusgrupper som 
genomförts på förskolan. Datainsamlingen utgick från studiens forskningsfrågor som 
låg till grund för arbetets senare urval. Fokusgrupperna bandades för att lättare få ett 
tydligt och detaljerat resultat och för att deltagarnas samtal skulle uppfattas mer 
korrekt. Datainsamlingen kopplades sedan till studiens syfte och problemområde, 
men även till den litteratur som var relevant för det valda ämnet. Sökandet efter 
forskning i vetenskapliga artiklar och avhandlingar gjordes i databaserna ERIC och 
SwePub. Några av de övergripande sökord som användes var preschool, peer culture, 
friendship, inclusion, exclsion, och Children´s play. Sökning efter forskning och 
relevant litteratur utfördes även på bibliotek och inom tidigare studentlitteratur.  

3.5 Databearbetningsmetod  

I studien sorterades och bearbetades datainsamlingen metodiskt. Efter 
genomförandet av de deltagande observationerna sammanställdes och analyserades 
samtliga observationsscheman. De bandade fokusgruppsdiskussionerna 
transkriberades och därefter sorterades och kategoriserades materialet.  

3.6 Urval  

Urvalet av deltagare gjordes utifrån ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är då 
forskaren väljer ut specifika platser och personer som är betydelsefulla för studiens 
formulerade frågeställningar (Bryman, 2011). Vi har metodiskt valt var studien skulle 
genomföras och vilka personer som skulle vara inblandade. Observationerna 
genomfördes i en barngrupp på 21 barn där några barn deltog i våra fokusgrupper. De 
13 barn som deltog gav oss ett vidgat perspektiv kring vårt valda ämne då vi lyfte 
barnens perspektiv. Efter insamling av data valdes det material ut som passade de 
aktuella frågeställningar, problemområde och det som var relevant för det valda 
ämnet.  

3.7 Etiska överväganden  

Studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 
(2011) och Stukát (2011) belyser. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det av stor vikt att 
forskaren förhåller sig till dessa principer som innefattar informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan kommer 
betydelsen av dessa begrepp att redogöras och hur vi har förhållit oss till dessa i vår 
studie.  

Informationskravet 

De personer som berördes av studien informerades om syftet med föreliggande studie 
(Stukát, 2011). Författaren skriver att personerna ifråga även ska få information om 
att de frivilligt deltar i studien och får avbryta medverkandet när de vill. Samtliga 
inblandade i studien så som barn, vårdnadshavare, pedagoger och förskolechef 
informerades om det bakomliggande syfte med studien. I de missivbrev som 
skickades ut till vårdnadshavare gavs det möjlighet att förklara vad syftet med 
studien är samt vad deltagarna i studien kommer att ingå i, observationer av 
barngrupp och fokusgrupper med barnen. Barnen informerades om att observationer 
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av deras lek och samtal i fokusgrupper skulle genomföras. Sedan fick barnen själva 
bestämma över sitt deltagande.  

Samtyckekravet   

För att genomföra studien behövde de medverkande i ge samtycke om att delta i 
studien. Stukát (2011) skriver att barn under femton år dessutom ska ha samtycke 
från vårdnadshavare. För att kunna genomföra studien behövdes samtliga berörda 
individers samtycke om deras medverkan. Inför genomförandet av observationerna 
och fokusgrupperna med barnen behövdes samtliga vårdnadshavares samt barnens 
samtycke och godkännande för att barnen skulle kunna delta i undersökningen. När 
samtycke från vårdnadshavare, förskolechef och pedagoger gavs kunde 
undersökningen genomföras. I undersökningen efterfrågades även barnen 
godkännande till deras medverkan och deltagande i studien. De barn som inte ville 
delta fick istället fortsätta med sin pågående aktivitet.  

Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet (2011) menar att vikten med konfidentialitet är att behandla 
uppgifter om individer och det insamlade materialet med konfidentialitet, där 
personliga uppgifter och namn inte kommer ges ut. Detta har vi i studien tagit hänsyn 
till då det i framskrivandet resultatet endast kommer uppges figurerade namn så 
samtliga individer hålls hemliga. I studien kommer de medverkandes personliga 
uppgifter hållas konfidentiella under och efter arbetets gång. När examensarbete är 
färdigt kommer all insamlat material att kasseras.  

Nyttjandekravet 

Den information som samlas in får inte lånas ut eller nyttjas av andra och får endast 
användas i forskningssyftet (Stukát, 2011). De inblandade och medverkande i studien 
formerades om att det slutliga arbetet senare kommer publiceras för offentligheten 
och i kommande forskningssyfte i portalen DIVA.  

4 Resultat och analys  

De deltagande observationerna och fokusgrupperna genomfördes i en barngrupp 
under fem dagar. Med utgångspunkt i studiens valda teoretiska perspektiv kommer 
detta avsnitt att presentera och analysera det insamlade materialet. Resultatet 
kommer att presenteras sammankopplat med analysen för att underlätta för läsare 
genom att skapa en helhetsbild av de situationer som beskrivits och de resonemang 
som följer. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av resultat och analys att 
presenteras som sammanfattar studiens resultat och analys i sin helhet. 

4.1 Resultat och analys av observationer  

I det här avsnittet kommer resultatet av studiens observationer att presenteras. I 
sorteringen av det insamlade materialet skapades tre övergripande kategorier som är 
kopplade till studiens forskningsfrågor. Dessa kategorier är barns makt och status i 
leken, relationsstrategier samt barns kamratrelationer.  
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4.1.1 Makt och status i leken  

I observationerna visade det sig att barns makt och status i leken skilde sig åt då 
barnen påverkades på olika vis i den sociala samvaron. Det framgick tydligt vilka 
barn fick tillträde till leken och vilka som styrde den. När barn kommer in i en 
pågående lek så intar de ofta en lägre status då och anpassar sig till leken och den roll 
som de blir tilldelade. De barn i gruppen som har en högre status visar på olika 
karaktärsdrag och kan ha enklare för att komma in i en lek som redan pågår. Vissa av 
barnen med ”högre status” använde en hög röst och ett mer framfusigt agerande när 
de gick in i en lek, medan vissa av barnen med hög status var mer tysta försiktiga när 
det vill gå in i en pågående lek. 

De barn som visade sig ha en högre lekstatus intog ofta en ledande roll. De flesta 
behöll sin ledande roll i vilken lek de än befanns sig i medan ett fåtal barn fick en 
lägre status då lekens gruppkonstellationer förändrades. När barn kommer in i en 
pågående lek så intar de ofta en lägre status då de anpassar sig till leken och den roll 
som de blir tilldelade. Detta kan avspeglas i detta scenario.  

Alla barn är ute på förskolans gård och leker. Första snön faller och vattenpölar bildas 
på marken. Kalle står och leker med en hink och en vattenkanna runt ett litet bord i 
sandlådan så Erik kommer fram.  

Kalle: Du kan hämta vatten i kannan 
Erik: Nej.  
Kalle: Då får du inte komma på mitt kalas. 
Erik: Okej da.  

Erik går sedan och hämtar vatten i kannan.  

I situationen med Erik och Kalle så uppfattar vi det som att Kalle har en stor makt 
över hela situationen då han intar en auktoritär ledarroll. Det verkar som att den 
auktoritära ledarrollen ofta finns i barns lek och relaterar till makt och status, men 
även då barn vill skydda leken och behålla dess fokus. Den auktoritära ledarrollen 
kan därför handla om att ha kontroll över kamrater för att styra dem i leken. I 
situation tolkar vi det som att Erik inte vill hamna i en underordnad position då han 
till en början säger emot Kalles önskan. Kalles slutliga kommentar ”du får inte 
komma på mitt kalas” verkar ha påverkat Eriks beslut då han slutligen anpassar sig 
efter Kalles krav. Liknande händelser förekom vid ett flertal tillfällen då dessa ”hot” 
förekom bland barnen i olika leksituationer. Barnen på avdelningen använde sig av 
fraser som ”Då får du inte komma på mitt kalas” eller ”Då är inte du min kompis”. Vi 
förstår det som att dessa kommentarer är betydelsefulla för barn då de påverkar 
deras anpassning i leken och vilken status de får. Erik verkar vara anpassningsbar 
trots att han till en början försöker stå på sig då han finner sig i en underordnad 
position. I linje med vad Löfdahl (2006) beskriver om barns medvetenhet om sin 
egen och andras statusposition, så utnyttjar Kalle sin makt och status. I 
sammanhanget kan Eriks accepterande av Kalles hot ha gjort att han måste inta en 
lägre status för att kunna ingå i gemenskapen med Kalle.  

Vissa barn kom enkelt in i pågående lekar och behövde inte förhandla sig in i leken, 
snarare tog över den. Dessa barn ändrade även lekens fokus vilket resulterade i att 
barn som tidigare lekt i den aktuella leken lämnade. I observationerna 
uppmärksammade vi även att några enstaka barn, oavsett vilken gruppkonstellation 
de befann sig i, hade en lägre status då dessa barn hade svårt att få delta i lek eller 
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påverka den pågående leken. Det fick alltså befinna sig i leken med en passiv roll eller 
ett icke deltagande. Detta var något återkommande i leken oavsett om de var i 
skogen, på gården eller inne på avdelningen. Barn som startade en lek hade många 
gånger makt över leken då de bestämde handling och regler. I enstaka fall hade 
barnen en hög status i barngruppen som medförde att de lätt kunde gå in i pågående 
lek, ta över hela leken och ändra lekens fokus.  

Lisa sitter på golvet och bygger med ett stort golvpussel när Carlos och William 
kommer fram och börjar hoppa på pusslet. 

Lisa: Nej, det är jag som bygger (hög röst).  
Carlos: Men vi vill också. 

En pedagog som befinner sig i närheten går fram till barnen  

Pedagog: Ni kan bygga tillsammans (Går sedan därifrån) 

William och Carlos sätter sig bredvid Lisa och börjar plocka isär Lisas pussel. 

Lisa: Så där vill inte jag göra. 
Carlos: Det vill vi. Vi vill göra en bilbana och du måste akta dig annars kan vi inte köra våran bana.  

Lisa blir tyst, tittar ner i golvet och anpassar sig sedan efter Carlos och Williams lek.  

I situationen med Lisa, Carlos och William så går Carlos och William in i Lisas lek och 
tar över den helt och hållet. Carlos och William använder sig av två 
tillträdesstrategier då de dels tar de hjälp av en utomstående, i detta fall en pedagog, 
och dels av en strategi där de förstör Lisas lek för att utveckla sin egen. William och 
Carlos använder sin auktoritet och makt mot Lisa och hennes lek så att det blir svårt 
för Lisa att stå emot då det är en två mot en-situation. Lisa hamnar i ett underläge 
där hon inte verkar ha något att säga till om trots att hon försöker. I situationen 
framstår det som att Lisa blir otrygg och inte vågar ta tillbaka kontrollen över sin 
pågående lek utan ger istället med sig. Lisa blir i och med detta utesluten från sin 
egen lek men inkluderad i Carlos och Williams lek på deras villkor. Pojkarna kan även 
ha varit så inriktade på att utveckla sin egen lek att de förbi såg konsekvenserna som 
resulterade i att Lisas lek upphörde. Situationen som Lisa befinner sig i skiljer sig 
från det Brodin och Lindstrand (2008) skriver om att leken är ett område där barnet 
har inflytande och kan påverka sin situation, då Lisa inte har något att säga till om.  

Vid några tillfällen visade observationerna att pedagoger gick in och styrde barns 
agerande och deltagande i den fria leken då konflikter uppstod och regler inte följdes. 
Det framstår i observationerna som att pedagogerna hade den övergripande makten i 
den sociala ordningen i barns lek. Genom att förklara för barnen att ”alla får vara 
med” kan pedagogens handling påverka och resultera i att barn innesluts eller 
utesluts ur en lek.  När vuxnas auktoritet används och barn gör som vuxna säger kan 
det medföra att barn i leken får inta en mer passiv roll och får då uppleva en annan 
form av utanförskap. Ett utanförskap som inte är relaterat till ensamhet, utan snarare 
där barnet får befinna sig i gemenskapen men på sidan av leken. I situationen med 
Lisa, Carlos och William förstår vi det som att pedagogen ville barnen väl genom att 
se till att alla vara med, men är egentligen inte insatt i vad som hände i leken och vad 
konflikten som uppstod handlade om. Observationerna visade då att dessa barn ”utåt 
sett” är med i leken men i själva verket inte deltar. Detta kan tolkas i linje med 
Tellgrens (2004) beskrivning av hur barn utesluter varandra i leken på ett 
kamouflerat sätt. 
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4.1.2 Barns strategier för inneslutning och uteslutning i leken  

Observationerna visade de olika strategier som barn använder sig av, både när det 
gäller inneslutning och uteslutning av kamrater i en pågående lek, men även hur barn 
gör för att gå tillväga för att få tillträde till en lek. Under observationstillfället 
uppmärksammades många situationer där inneslutning och uteslutning förekom. 
Hur barn valde att gå in i en lek och vilken strategi de använde påverkade om tillträde 
till leken gavs. Barn som går in i en lek på ett sätt som inte uppskattas av de andra 
barnen i den pågående leken ofta resulterar i konflikt eller uteslutning. Detta förekom 
i ett flertal situationer.  

Anton och David leker i kuddrummet och bygger på varsin koja då plötsligt Svante 
kommer in i rummet.  

Svante: Nu ska jag vara här inne. (Slänger sig på Antons koja).   
Anton: Stopp, dom där är mina. Släpp! (Höjer rösten och sliter kuddarna till sig)  
Svante: Men jag vill också vara med. Jag kommer in i kojan.   
Anton: Nej, här får inga ”Svantisar” vara, bara ”Antisar” och ”Davisar” får leka här! (Barsk ton).   

Svante går sedan därifrån.  

I situationen med Anton, David och Svante som leker i kuddrummet verkar det som 
att Svante använder sig av en strategi som inte uppskattas av Anton. Svante går in i 
leken på ett abrupt sätt där han använder en strategi som kan likna Corsaros (1979) 
tillträdesstrategi. Genom att Svante närmar sig leken med ett störande beteende och 
fysiskt avbryta den förstör han Antons koja. Situationen går att förstå som att Svante 
inte har någon insyn i lekens handling och kan därför inte följa lekens dynamik och 
på så vis påverkar han lekens harmoni. I linje med det som Knutsdotter Olofsson 
(2003) påtalar är bevarandet av lekens harmoni en förutsättning för att leken ska 
kunna pågå. Anton och David som redan befinner sig i leken kan ha uppfattat Svantes 
försök till inträde som hotfullt mot leken och på detta sätt velat skydda leken från 
intrång. Därför kan relationen mellan David och Anton varit avgörande för Svantes 
uteslutning då de även verkar vilja värna om den. Detta kan ses utifrån det Corsaro (I 
Löfdahl, 2014) menar då barns relationer tillvarandra är sköra och viktigare än lekens 
innehåll.  

Observationerna visade att när barn utesluter varandra använder de olika strategier. I 
flesta fall handlar om verbalt avisa någon från leken eller att ignorera barnet som 
försöker komma in i en pågående lek. När barnen använde sig av tillträdesstrategier 
som iakttagande, cirkulerande runt en lek och ”fråga om lov” gavs större chans till att 
få tillträde till en pågående lek, i jämförelse med barn som inte förhåller sig till lekens 
ramar.  

Björn och Tomas befinner sig i kuddrummet då Albin ställer sig i dörröppningen och 
tittar in. Han räknar barnen som befinner sig i rummet. 

Albin: En, två! Två är det här inne. Får jag vara med att leka?  
Björn: Ja det får du!  
Albin: Vad leker ni?  

Albin får tillträde till leken och de tre barnen leker tillsammans och bygger ett hus 
med kuddarna i rummet 

Björn: Åh, den går ju bara sönder min. 
Tomas: Men du måste bygga kuddarna på varandra!  
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I situationen med Björn, Tomas och Albin verkar det som att Albin kommer in i leken 
på ett mer harmoniskt sätt. Han ställer sig i dörröppningen och närmar sig leken på 
ett icke framfusigt sätt då han visar sig och gör sig hörd utan att storma leken. Vi 
förstår det som att barnen i den pågående leken blir uppmärksammade och 
förvarnade på att Albin kanske kommer vilja vara med i leken. När Albin på ett 
vänligt sätt frågar om lov, kan det ha medfört att Björn och Tomas inte uppfattade 
Albins strategi som hotfull. I den senare pågående leken sker samspel mellan barnen 
då de hjälper varandra, vilket kan likna Vygotskijs teori om den närmaste proximala 
utvecklingszonen (Kragh Mu ̈ller, 2012). Detta då Tomas visar på en fungerande 
lösning då han verkar ha bättre kunskap om byggkonstruktionen än vad Björn har.  

Barn får ofta tillträde genom att anpassa sig i leken samt går in i leken genom ett 
gemensamt intressefokus. Observationerna visade att barn vid flertal tillfällen 
försöker förhandla sig in leken med varierande framgång. Förhandlingarna kunde 
bland annat ske genom det verbala språket om lekens innehåll och roller. Genom 
språket försökte barnen förhandla och komma med förslag på hur leken kunde 
vidareutvecklas. Barn som hade svårt att ta sig in i en lek försökte använda ett flertal 
olika strategier för att lyckas. Ett fåtal gånger hittade barn gemensamma nämnare, 
likheter hos andra barn i den pågående leken, som tillslut resulterade i att de 
inkluderades i leken. Ett exempel som vi kunde se i observationen var då ett barn vid 
åtskilliga gånger försökte komma in i lek utan att lyckas. Till slut hittade barnet en 
strategi där det såg att liknande kläder var en gemensam nämnare vilket resulterade i 
inneslutning i leken.  

4.1.3 Barns kamratrelationer i förhållande till leken 

Observationerna visar att barngruppen överlag har goda relationer till varandra. 
Dock hade vissa barn starkare relationer till varandra då de ofta prioriterar att leka 
med vissa barn före andra. Det fanns fåtal barn på avdelningen som ofta gick emellan 
olika lekar och sökte tillträde utan resultat. Om dessa barn fick tillträde till lek 
hamnade de ofta i en underordnad position i den pågående leken. Observationerna 
visade vid ett flertal tillfällen att barnen värnar om sina relationer då de inte släpper 
in vem som helst i leken. I observationer framträder det att barn i den pågående 
leken innesluter vissa barn medan andra avisas från den.  

Elsa, Karin och Johan leker på de höga stenarna i skogen. De turas om att hoppa ner 
från stenarna och leker tillsammans en lång stund. Sara iakttar men håller sig utanför 
den pågående leken. Hon förflyttar sig allt närmare leken tills hon står precis intill 
stenen där de andra barnen leker.  

Elsa: AKTA!  

Sara drar sig då undan och närmar sig pedagogerna som står en bit längre bort.  

I situationen med Elsa, Karin, Johan och Sara verkar det som att Elsa, Karin och 
Johan har en stark relation som gör det svårt för Sara att ta sig in i gemenskapen. Det 
kan även tolkas som att Elsa, Karin och Johan antingen är väldigt upptagna i sin lek 
och ser det som att Sara stör den, eller att det medvetet vill signalera att hon inte får 
delta i leken. Det kan förstås som att Sara vill gå in i leken, men verkar vara otrygg i 
situationen och inte vet hur hon ska gå tillväga för att få tillträde, vilket kan likna 
Knutsdotter Olofssons (2003) resonemang om att leken och dess deltagare kräver en 
viss form av trygghet. 
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Johanna och Elin diskuterar och pratar om hur de ska bygga ett hus. Pelle kommer in 
i kuddrummet och iakttar vad flickorna gör. 

Pelle: Ska jag hjälpa er?  
Elin: Nej! (Bestämd ton). 

Pelle går då ut från rummet och flickorna fortsätter att bygga på sitt hus. Strax efter 
kommer Sebastian in i rummet. 

Sebastian: Får jag vara med?  
Johanna: Ja. 
Sebastian: Vad leker ni?  
Johanna: Mamma, Pappa och barn.  

De tre barnen börjar sedan leka tillsammans.  

I situationen med Johanna, Elin, Pelle och Sebastian blev Pelle blev avisad från leken 
samtidigt Sebastian genast fick tillträde till den. Detta skulle kunna tolkas som att 
Johanna och Elin har en starkare relation med Sebastian än vad de har med Pelle. 
Detta kan tolkas utifrån det Corsaro (2003) belyser, då han menar att barn i 
förskolan lägger stor vikt vid att skapa och bevara relationer och att ingå i 
kamratgemenskap. Pelle kan vara medveten om flickornas starka relation då han 
väljer att inte ifrågasätta dem när han blir avisad från leken. Det skulle även kunna 
tolkas som att Johanna och Elins relation är mer hotad när Pelle kommer in i leken 
än Sebastian, då relationerna till flickorna kan se olika ut. Sebastians relation till 
flickorna verkar ha varit betydligt bättre än Pelles.  

4.2 Resultat och analys av fokusgrupper  

Innan samtalen i fokusgrupperna inleds läser vi tillsammans boken ”leka tre” skriven 
av Carin Wirsèn och Stina Wirsèn (2005). Boken handlar om hur barn i olika 
situationer utesluts från en pågående eller nystartad lek av olika anledningar. Boken 
är indelad i tre olika kapitel som handlar om hur kompisrelationer ständigt förändras 
och leder till uteslutning. Här presenteras resultatet och analysen av vad barnen i 
fokusgrupperna samtalade om, i tre övergripande kategorier. Dessa är barns syn på 
bestämmande i leken, relationer i barngruppen samt barns tankar om 
tillträdesstrategier i leken.  

4.2.1 Barns syn på bestämmande i leken  

I fokusgrupperna framgick det att barns syn på bestämmande i lek skiljer sig åt. Vissa 
av barnen anser att de som hittat på en lek har rätt till att bestämma medan ett fåtal 
nämnde att alla ska bestämma tillsammans oavsett när de kommer in i leken. I 
samtal om vem som bestämmer i leken nämner barnen vid ett flertal tillfällen 
pedagogernas bestämmande.  

 När vi samtalar om vem som bestämmer i leken beskriver barnen 

Lina: Fröknarna!  
Ronja: Knut! Han bestämmer i leken hela tiden. I kuddrummet. 
Moa: Det är fröknarna. 
Kalle: Neej (Skrattar). Fröknarna skriver. Alla barn bestämmer! 

I samtalet blir det även synligt att ett flertal barn kopplar bestämmandet i leken till 
händelser där ett specifikt barn i situationen har makt och styr över kompisarna. 
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Flera av barnen beskriver situationer där de upplevt att en eller flera kompisar styr 
och bestämmer över leken, vilket inte verkar uppskattas. Se följande exempel. 

Ted: Vetu..En gång när Sam kom först såhär (han reser sig upp och visar genom att sträcka upp 
handen i luften) då då då sa han att vi får bestämma lite och då fick han bestämma mest, det sa han 
faktiskt. Det tyckte jag var orättvist fast jag sa inte det.  

I samtalet så berättade Ted att han kände sig orättvist behandlad i leken tillsammans 
med Sam, men att han inte sa ifrån. Det verkar som att Sam har en hög status när det 
gäller bestämmandet i denna lek där Ted inte vågar säga emot. Utifrån samtalen med 
barnen så blir det synligt att barnens statusposition i en lek är varierande och 
föränderlig beroende på vilka som befinner sig i leken.  

När barnen samtalar om att andra barn bestämmer i leken så framgår det också att 
barn vid ett fåtal tillfällen accepterar att bli styrda i leken, och i vissa fall accepterar 
de även att bli uteslutna. Barnen i de olika grupperna diskuterar kring regler och 
bestämmelser som de anser att man ska förhålla sig till i leken. Exempel på regler är 
den som finns i det omtalade kuddrummet, vilket är max tre barn i rummet, som 
barnen menar att pedagogerna har bestämt. Barnen påtalar att de tycker att regeln är 
bra i jämförelse med hur det var innan då det fick vara max fyra barn i rummet. I 
samtalen återkommer barnen vid flera tillfällen till att de regler som finns på 
avdelningen ska följas. Trots det menar ett fåtal barn att vissa av barnen bryter mot 
reglerna. Barnen i de olika fokusgrupperna förklarar att när dessa regler inte följs 
eller när man inte får vara med i en lek, så hämtar de en pedagog till hjälp.  

När vi inledde samtalet med barnen i grupperna verkade det som att de svarade 
utifrån vad de trodde att vuxna vill höra. Inledningsvis sa samtliga barn i grupperna 
att alla får vara med och leka och ett fåtal barn säger även att alla får bestämma i 
leken. Ju längre samtalen pågick och följdfrågor ställdes till barnen, desto tydligare 
och mer ingående svar fick vi. Barnen visar på motsatsen till ”att alla får vara med” 
och beskriver händelser då de inte fått delta i en lek. Vuxenvärldens normer kring 
inkludering av alla har tydligtvis präglat barnen. Här kan säkert förskolans 
värdegrundsarbete ha påverkat barnen. Barnens samtal visar på en medvetenhet om 
vad de tror att vuxna anser är rätt och fel och att de vill handla därefter, vilket de inte 
alltid gör. Att ge barnen tid och utrymme till att göra sina röster hörda kan liknas 
med det Sommer m.fl. (2013) menar då de talar om barns perspektiv. När barnen får 
vara delaktiga i samtal och uttrycka sina tankar samt åsikter kan det medföra att de 
bidrar till en verksamhetsutveckling.   

Genom barns samtal om pedagogers bestämmande över leken verkar det som att 
pedagoger har den övergripande makten över barns lek, vilka som ska få vara med 
och vilka regler som gäller. Detta kan förstås som att barn kan se det som att vuxna 
har mer kunskap och är mer kompetenta än barn och därför ses som en individ med 
högre hierarki. Barn påvisar i samtalen att pedagoger har bestämt regler på 
avdelningen. Dessa regler kan resultera i att barn blir uteslutna av varandra i leken då 
de förhåller sig till de regler som vuxna har skapat.  

4.2.2 Barns relationer i barngruppen  

Under samtalen med barnen var alla eniga om hur en bra kompis ska vara: Snäll, 
säga snälla saker, lyssna, läsa en bok tillsammans med kompis och låta kompisar vara 
med är några saker som barn beskriver när de samtalar om hur en bra kompis ska 
vara. De beskrev att om man är en bra kompis ska man inte säga fula saker, inte slåss 
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och inte puttas. Samtliga barn i fokusgrupperna menar att alla är kompisar på 
avdelning, men ett fåtal barn namnger även specifika barn som de helst leker med. 

Ali: Ja, alla är kompisar och jag är kompis med Torsten.  
Torsten: Och Samuel.  
Ali: Och Cissi.   

Samtalet med barnen går från att alla barn i leken ska få vara med, till att barnen 
kommer på att så är inte alltid fallet. De berättar om händelser där alla inte alltid fått 
vara med och att de då inte har blivit insläppta i leken. Endast ett av barnen som 
deltog i samtalen tyckte att det kunde vara skönt att leka ensam ibland medan 
resterande förknippade ensam lek till något som var ledsamt. Barnen berättar att när 
de utesluts ur en lek blir de antingen ledsna och går till pedagog, hittar en ny lek och 
nya kamrater.  

Carl berättar om en upplevelse då han blev utesluten ur en lek  

Carl: För mig har det hänt en gång. Vet du vad det var då? Då var det någon som jag lekte med och 
vet du vad han sa? Nej du får inte vara med. Och sen gick jag till Linus istället och då blev vi mycket 
bästa kompisar. 

I samtalen framgår det att barnen upplever ensamlek som något ledsamt och 
negativt. Detta kan förstås som att barn vill vara delaktiga i en social gemenskap 
vilket även Corsaro (2003) nämner. Endast ett barn påtalade att det ibland kunde 
vara skönt att leka själv. Detta kan tolkas som att barn vill befinna sig i en gemenskap 
med andra för att känna trygghet. Det verkar som att det är viktigt för barn att skapa 
flera goda relationer till andra barn i gruppen för att inte riskera att lämnas 
ensamma. Det finns fog för bedömningen att uteslutning från gemenskapen är den 
grundläggande orsaken till att barn inte vill vara ensamma. Dock så kan vi se i 
situationen som Carl beskriver att en uteslutning kan resultera i att nya goda 
relationer skapas, även då uteslutningen i sig kan upplevas som negativ.  

Barnen verkar vara väl medvetna om hur en bra kompis ska vara och vilka 
egenskaper som krävs för att uppfylla det. Barnen är även medvetna om att dessa 
egenskaper utgör grunden för att få vara med och leka samt för att skapa goda 
relationer. I samtalen med barnen så påpekar samtliga att de alla är kompisar på 
avdelningen, men ett fåtal verkar ha en bättre relation till vissa barn då de även 
nämnde specifika namn. Detta kan förstås som att barn gör skillnad på kompisar i 
den stora gemenskapen och de kompisar som de vanligtvis väljer att leka med.  

Vid flera tillfällen berättar barnen att alla får vara med och leka, men samtidigt 
påtalar barnen egna upplevelser och erfarenheter där verkligheten visar något annat. 
Det verkar som att barns medvetenhet om att låta alla vara med inte alltid stämmer 
överens med deras handlingar. Återigen verkar det som att uttrycket ”alla får vara 
med” är väl förankrat hos barnen men då barnen befinner sig i lekens värld kan de ha 
svårt att ta hänsyn till detta. Barn har uppenbarligen lättare att relatera till sina egna 
känslor i en aktuell situation än att förstå sammanhanget från någon annans 
perspektiv. Barn verkar alltid vilja se till sitt eget bästa i leken och förstår inte alltid 
vilka konsekvenser en uteslutning kan resultera i.  

4.2.3 Barns tankar om olika tillträdesstrategier i leken  

I samtal med barnen i fokusgrupperna var ett flertal av dem eniga om att verbala 
strategier ofta används för att få tillträde i en pågående lek. Ett fåtal barn var osäkra 
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på hur de skulle gå tillväga för att vara med i en lek, medan andra såg sitt deltagande i 
leken som en självklarhet. Ett av barnet berättade att verbala strategier fungerade 
bättre än att använda en strategi där man bara går in i en lek. 

Albin: En gång gick jag in i en lek utan att fråga och då sa kompisarna till mig. Då råkade jag 
glömma och kompisarna påminde mig.  

Barnen i samtalen hänvisar endast till inträdesstrategier och kan inte svara på hur de 
går tillväga om de vill leka själva med en annan kompis. Strategier för att utesluta 
andra barn nämns inte heller av barnen. Den enda gången barnen påtalar att de säger 
nej till någon ny deltagare i leken är då de hänvisar till de ordningsregler som finns 
på förskolan.  

Albin: Ja, alla får vara med. Men några säger att man inte får vara med, men bara i kuddrummet. 
Men nu har vi ändrat reglerna, så nu får man bara vara tre.  
Tove: Alla får vara med och leka men i kuddrummet får man bara vara tre.  

Det verbala språket verkar vara det mest användbara redskapet för att ta sig in i lek, 
enligt de flesta barnen. Detta kan bero på att pedagoger har ett sociokulturellt synsätt 
många gånger uppmanar barn att kommunicerar med varandra för att få delta i en 
lek. Det kan även bero på att pedagoger arbetar aktivt med att skapa goda relationer i 
barngruppen och att ingen ska känna utanförskap. Under samtalet så märker vi att 
det råder en osäkerhet bland vissa barn om hur man ska gå tillväga när man vill delta 
i en lek. När barn inte vet hur de ska få tillträde till en lek, kan det resultera i att de 
inte kommer in i gemenskapen.  

4.3 Sammanfattning av resultat och analys  

I studiens genomförda observationer och fokusgrupper synliggörs barns medvetenhet 
om hur man i sociala sammanhang ska behandla och värna om varandra, men där 
deras verklighet och handlingar i vissa fall kan visa på någonting annat. Makt och 
status är någon som ständigt pågår i barns lek då barn förhandlar och utvecklar 
lekens innehåll. I barns kamratrelationer kan makt även yttra sig då osäkerhet i 
relationerna antingen kan leda till kontroll eller en underordnad position. Barn tar 
ibland olika medel och strategier för att skapa sig makt, genom bland annat hot. 
Makten yttrar sig på olika sätt beroende på vilken status ett barn har i barngruppen 
och den pågående leken. Barns makt och status kan därför variera beroende på vilken 
situation de befinner sig i. Pedagogers makt och styrning har inverkan på barns lek då 
regler och förhållningssätt kan påverka vilka barn som får delta eller inte. Barn visar 
på en medvetenhet om hur de ska gå tillväga för att få delta i en pågående lek, där de 
belyser språket som ett viktigt redskap. Medvetenheten och användningen av det 
verbala språket kan bero på pedagogers uppmaning om att fråga efter tillträde till lek. 
Val av strategier påverkade om de fick delta eller inte. Vissa barn har lättare att gå in i 
en lek oberoende av vilken strategi de väljer, medan andra har svårare att få tillträde 
till lek och behöver prova på olika strategier för att lyckas. Barns tillträde till lek har 
således inte bara att göra med vilken tillträdesstrategi barnet väljer utan även vilket 
position barnet har i barngruppen. Barns inneslutning och uteslutning av varandra i 
leken kan bero på vilken strategi som lämpar sig bäst för att bevara den pågående 
lekens harmoni och hur väl barnet kan anpassa sig efter dess dynamik. Att inte kunna 
följa lekens dynamik kan vara en orsak till att barn utesluts ur leken då de inte följer 
lekens ramar. En annan orsak till att barn utesluts ur en lek eller inte får tillträde till 
den, kan bero på barns skyddande av leken då leken kan bli hotad av nya deltagare.  
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Barns relationer är betydelsefulla för barnen då de verkar vara avgörande för vilka de 
väljer att leka med. Ju starkare relationer barnen har i olika lekar och 
gruppkonstellationer, desto svårare har de att släppa in andra leken. I 
observationerna framgick det att ett fåtal barn saknade starka relationer med andra 
barn då ofta hamnade i utanförskap. Barn som hade ytliga relationer till andra barn 
gick ofta mellan lekar och fick ständigt anpassa sig efter andras villkor. Vissa barn har 
svårare att skapa goda relationer till andra barn då de är osäkra och otrygga i 
leksituationer. Enligt barnen ska alla få delta i leken och gemenskapen på förskolan 
och de använder uttrycket ”alla får vara med” i flera sammanhang, detta kan bero på 
påverkan från vuxenvärlden. Barn påtalar dock att de själva inte alltid blir 
inkluderade i leken, då uttrycket om barns deltagande inte alltid kan upprätthållas på 
grund av regler, makt och status. Att inte ha någon att leka med ser barn som något 
negativt då ensamhet leder till ledsamhet. Trots att en uteslutning kan medföra att 
barn känner sig ledsna, så kan det i slutändan resultera i en positiv upplevelse då 
barn får möjlighet att interagerar och skapa nya relationer med andra.  

5 Diskussion  

I detta kapitel redogörs diskussioner angående studiens metodval, metodhantering 
och tillförlitlighet. En diskussion om studiens resultat kommer även presenteras med 
stöd av bakgrundslitteratur och tidigare forskning inom ämnet. Avslutningsvis i 
diskussionskapitlet redogörs slutsatser om arbetets betydelse samt vikten av fortsatt 
forskning kring ämnet.  

5.1 Metoddiskussion  

I vår kvalitativa studie har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv och från 
William Corsaros teori om tolkande reproduktion i barns lek. Studiens utgångspunkt 
i det sociokulturellt perspektiv visar på att barn i samspel får möjlighet ta del av 
varandras tankar, erfarenheter och åsikter. Utgångspunkt i William Corsaros teori 
valdes då han har forskat mycket inom fälten barns lek, socialt samspel och 
barnkulturer. Med utgångspunkt i dessa perspektiv bestämdes studiens metodval ut 
för att kunna studera arbetets syfte och forskningsfrågor. En metodkombination av 
observationer och fokusgrupper valdes ut till undersökningen då vi ville studera 
interaktionen i leken, uppmana barnens samspel i samtal och få en insyn i barns 
perspektiv. Inför vår studie skickades missiv brev ut till samtliga vårdnadshavarna 
där information om studiens syfte gavs samt godkännande av barnens deltagande. 
Missivbreven blev snabbt påskrivna av de flesta vårdnadshavare då pedagogerna 
skyndade på processen. Dock uppstod problem då ett fåtal vårdnadshavare hade 
svårigheter med det svenska språket. Vi fick då hjälp av en pedagog på förskolan som 
är flerspråkig och kunde översätta brevet. 

Observationer valdes för att få en förståelse och medvetenhet om hur barn 
interagerar med varandra. Metoden medförde att vi fick en djupare insyn i barns 
värld där deras dagliga samspel med andra sker. I studiens sammanställning av 
observationsscheman uppmärksammades hur barns relationsstrategier uttrycks men 
även hur den makt och sociala statusen påverkar barns relationer. I våra deltagande 
observationer upptäckte vi att metoden medförde mer kunskap om barns sociala 
gemenskap och inte bara om barns relationsstrategier som var fokus i studien. 
Problematiken i att analysera och tolka observationer utifrån ett barnperspektiv är att 
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det finns många olika sätt att se på barns handlingar. När observationerna 
genomfördes blev några barn fundersamma och tillbakadragna. Det var även svårt att 
hinna anteckna barns handlingar och dialoger då de förflyttade sig kontinuerligt 
mellan olika rum och lekar.  

Fokusgrupperna utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv och medförde att barnen 
fick ta del av varandras åsikter och delge sina tidigare erfarenheter. I fokusgrupperna 
kunde vi se samspelsmönster i barnens samtal. Vissa barn tog mycket plats i 
diskussionerna och gav sällan andra barn tal utrymme, vilket gjorde det svårare för 
de ”tysta” barnen att komma till tals. Trots att vi försökte fördela talutrymme mellan 
barnen i gruppen. Detta ser vi som både negativt och positivt. De mer ”tysta” barnen 
kan i samtalet ha fått en negativ upplevelse, då de inte fick uttrycka sina åsikter och 
ställningstaganden om det diskuterade ämnet i samma utsträckning som övriga.  
Samtidigt som upplevelsen kan ha haft en positiv inverkan på dessa barn, då de 
istället lyssnar och tar in information och kunskap som andra förmedlar. Oavsett hur 
barnen upplevde samtalet så befann de sig i, det som Vygotskij kallar, den proximala 
utvecklingszonen (Säljö, 2012).   

I vårt metodval ville vi inta både ett barnperspektiv och barns perspektiv då vi ville få 
en helhetsbild av barns inne- och uteslutning i leken. Under arbetets gång har tankar 
kring dessa olika perspektiv vuxit fram då vi många gånger diskuterat om vi verkligen 
någonsin kommer kunna närma oss barns perspektiv oavsett vilket metod vi 
använder. När barnen får samtala och berätta om deras erfarenheter och upplevelser 
närmar vi oss deras tankar. Det vi frågor oss är om det barn säger till vuxna verkligen 
är trovärdigt eller anpassar de svaren efter vad vuxna vill höra? Kan vuxnas 
tolkningar av barns handlingar och beteenden i observationer istället göra att man 
närmar sig barns perspektiv. 

Boken ”Leka tre” användes i fokusgrupperna som ett redskap för att leda in barnen i 
samtal om studiens aktuella ämne, och för att litteraturläsning är något som är 
naturligt för många barn i förskolan. Vi märkte att barnen var väl intresserade av 
boken och dess innehåll då de ville läsa den om och om igen. I följande samtal 
relaterade barnen till de känslor och händelser som framkom i boken. Det medförde 
att barnen använde boken som stöd i beskrivandet av sina egna erfarenheter. Vi 
märkte dock att boken till en början styrde in barnens tankar på vad de tror vuxna 
anser är rätt och fel om inneslutning och uteslutning, men att de sedan kunde känna 
igen sig i bokens olika budskap. Genom att använda boken ville vi styra in barnen på 
att liknande situationer uppstår i deras vardag, men istället resulterade det i att 
barnen diskuterade om vad som var rätt och fel i boken. I framtida samtal kommer vi 
istället prova använda bilder att diskutera kring, för att barn lättare ska kunna 
avspegla sina egna erfarenheter till ämnet än till en specifik handling.  

5.1.1 Tillförlitlighet  

Genom att använda oss av en metodkombination är datainsamlingen tillförlitlig, då 
våra observationer och fokusgrupper har genomförts på ett flertal barn som 
spenderar sina dagar i förskolan. Vårt val av intervjumetod fokusgrupper gav oss ett 
lyckat resultat som vi fortsättningsvis har kunnat analysera och reflekterat kring. 
Dock så märkte vi inledningsvis i samtalen med barnen att de svarar efter vad de tror 
att vi ville höra. Detta menar Stukát (2011) kan vara en risk med intervju som metod, 
då informanterna svarar efter vad de har för föreställningar om vad intervjuaren 
förväntar sig. Fokusgrupperna kan ha påverkat barnen positiv då de fick möjlighet att 
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lyssna och ta del av andras erfarenheter samt redogöra sin subjektiva bild om de 
berörda teman som tog upp. Vi märkte att uppfattningen om de öppna frågorna som 
låg till grund för samtalen skilde sig åt. Vissa barn tog sig friheten till att utnyttja det 
utrymme för samtal som gavs, medan andra barn verkade uppleva frågorna som 
svåra att diskutera kring. Fokusgrupperna stärkte studiens tillförlitlighet då vi 
spelade in, lyssnade på och transkriberade materialet tillsammans. Samtalen med 
barnen genomfördes på naturliga platser som barnen kände igen, vilket kan ha 
medfört att tillförlitligheten ökar då barnen kände sig trygga i samtalet vid 
diskussionstillfället.  

Resultat från observationer kan uppfattas som begränsade det endast är yttre 
beteenden som studeras (Stukát, 2011). För att få resultatet mer sanningsenligt valde 
vi att kombinera fokusgrupper och deltagande observationer, för att se om barnens 
verbala och icke verbala beteende stämde överens med den information barnen i 
samtalen uppgav. I observationerna synliggjordes flera handlingar och yttre 
beteenden som barnen i fokusgrupperna inte tidigare nämnde och samtalade kring. 
Tillsammans var vi två som observerade barngruppen vilket gjorde att 
tillförlitligheten stärktes, då vi kunde se och tolka olika situationer från flera 
synvinklar. Då barnen blev studerade i deras vardagliga miljöer på förskolan blir 
därmed resultatet mer tillförlitligt eftersom barnen uppträdde som de brukar göra i 
dessa miljöer. Eftersom vi valde två olika metoder där både barnens psykologiska och 
fysiska aspekter synliggjordes blir studiens mer trovärdigt än om vi bara hade valt en 
av metoderna.   

5.2 Resultatdiskussion  

Förskolan är den första formella institution som barn möter och där grunden för 
kommande sociala relationer i stor utsträckning ska läggas. I förskolan ska barn få 
möjlighet att utveckla sociala förmågor för att så småningom växa upp till goda 
medborgare i vårt demokratiska samhälle. Sociala relationer och samspel med andra 
människor är grunden till barns utveckling och lärande där barn ständigt lär av 
varandra (Strandberg, 2006). Barngruppen bör därför ses som en tillgång i barns 
utveckling av sociala färdigheter (Skolverket, 2010). Förskolan är en social arena där 
barn tillbringar sina dagar och skapar relationer med andra individer. Vi kunde se att 
barnen i vår studie mestadels hade goda relationer till varandra, men att ett fåtal barn 
inte hade goda relationer med andra barn, vilket stundtals resulterade i att de 
uteslöts från gemenskapen.  

I föreliggande studie kunde vi se att ett fåtal barn hade svårt att ta sig in i lekar och 
svårare att upprätthålla relationer till andra barn, vilket gjorde att de ofta befann sig i 
ensamhet. Förskolan ska stötta barn i det sociala samspelet för att skapa sig goda 
relationer med andra (Skolverket, 2010). Trots detta finns det barn som till viss del 
går miste om denna grundläggande kompetens. Vad detta beror på kan diskuteras. 
Utanförskap kan, enligt Jonsdottir (2007), vara en pedagogisk fråga då förskolans 
personal enligt läroplanen, ska ge barn bra förutsättningar för att lyckas. Att ge barn 
rätt förutsättningar kan bero på hur pedagogers kunskap och kompetens kommer till 
uttryck i verksamheten och hur de arbetar med läroplanens mål och riktlinjer. Dock 
kan även andra faktorer påverka barns förutsättningar i förskolan. Något som kan 
diskuteras är hur barns bakgrund och hemförhållanden ser ut och om dessa aspekter 
påverkar barnens sociala samspel i förskolan. Barn bör få möjlighet att utveckla sin 
sociala kompetens i förskolan. Frågan är om uteslutning kan handla om vilka sociala 
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förmågor barn redan besitter när de kommer till förskolan och dess sociala arena? Vi 
anser att barn påverkas av de sociala kontexter där de befinner sig i både i och 
utanför hemmet. Barns uteslutningar skulle även kunna relateras till en politisk fråga 
och ett större samhällsperspektiv då personaltäthet minskar samtidigt som 
barngrupperna blir allt större. Man kan med hänsyn till dessa förhållanden föreställa 
sig att även detta kan vara en orsak till att barns utesluts i förskolan, då pedagoger 
har svårt att hinna med att se varje enskilt barn, dess behov och förutsättningar.   

Barn som befinner sig i utanförskap blir ofta förknippade med lägre status och en 
mer underordnad position. Barns makt och status skulle kunna grunda sig i den 
sociala kompetens som barn besitter och hur väl den får komma till uttryck i 
verksamheten. Barn kan uppleva en otrygghet i barngruppen vilket kan göra att den 
sociala kompetens barnet har hämmas. I studien såg vi att förhandling om makt och 
status var någonting som ständigt pågick i barns lek. Vi kunde se att barn är väl 
medvetna om sin och andras statuspositioner i barngruppen (Löfdahl, 2006). Dessa 
statuspositioner varierade beroende på vilken situation barnen befann sig i och vilka 
barn som deltog. Vi kunde dock se vid ett flertal tillfällen att barn kunde inta en högre 
status- och maktposition medan andra barn fick kämpa sig till en högre position. 
Detta kan ha medfört att vissa barn ser leken som en negativ upplevelse då de måste 
kämpa för att få sin plats (Löfdahl, 2014). Barns makt och status i barngrupper avgör 
vilka relationsstrategier de använder sig av i leken, både var det gäller att innesluta 
och utesluta varandra.  

I studien kunde vi se att två olika former av uteslutningar förekom. Dels uteslutning 
där barnet cirkulerade runt barngrupperna i ensamhet och aldrig kom in i 
gemenskapen, och dels de barn som var med i leken men varken kunde påverka 
karaktär eller innehåll. Vi anser att de barn som är i farozonen och som är svåra för 
pedagogerna att upptäcka, är de barn som ingår i leken men ständigt är passiva 
deltagare och hamnar i ett dolt utanförskap. Med tanke på det resultatet visar om vad 
som ständigt sker i leken, kan vi se att barns lek inte alltid är så harmonisk och 
utvecklande som pedagoger utåt sett tycks tro. Efter att ha studerat leken kan vi 
därför gå emot Knutsdotter Olofsson (2003) då denna skriver att leken är fri från 
krav och prestation. Barn måste ständigt kvalificera sig in i en social gemenskap 
(Ytterhus, 2003) där det ställs höga krav för att kunna delta i sociala kontexter. De 
barn som får delta i lek och socialt samspel tränar sin sociala förmåga och får 
möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Barn som däremot inte får möjlighet att 
”tränas” in i leken kan påverkas negativt i framtiden då de kan få svårt med att skapa 
sociala relationer och tillit till sin egen förmåga. Det krävs därför att pedagoger är 
närvarande i eller observerar barns lek för att kunna se om uteslutningar sker vid 
enstaka eller återupprepade tillfällen. I vår studie kunde vi se att de barn som 
hamnade i utanförskap i olika situationer ofta var samma barn. Enligt 
Friendsrapporten (2015) bör uteslutningar som sker av samma barn vid 
återupprepade tillfällen betraktas som kränkning och åtgärder behöver vidtas. Vidtas 
åtgärder vad gäller kränkning i dagens förskolor eller förbiser man detta trots att 
barn många gånger finner sig i ett utanförskap?   

I studien synliggjordes det att det barn säger inte stämmer riktigt överens med vad 
barn gör. Barn påtalar ofta att ”alla får vara med och leka” men trots det visar 
verkligheten att barn utesluts. Barn är medvetna om och vill leva upp till vuxnas krav 
och förväntningar när det gäller att låta alla vara med i leken, vilket inte alltid 
upprätthålls. Dessa förväntningar på barn skapas i både hem och förskola där vuxnas 
normer präglar barn och deras handlingar (Corsaro, 2000). Det kan även bero på att 
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barn alltid ser till sitt eget bästa då de vill skydda och bevara sin lek och relation till 
andra barn. Det verkar som att pedagogers värdegrundsarbete krockar med barns 
skyddande av relationer. Detta kan jämföras med vad Corsaro (I Löfdahl, 2014) 
slutsats att barn inte utesluter andra för att vara elaka, utan för att beskydda sin lek 
och relation. Det blir då inte alltid rimligt för barn att låta alla få vara med, som 
vuxna ofta påtalar, då barn vill kunna påverka sin situation. Det är dock svårt att 
finna klarhet i hur man som pedagog ska förhålla sig till ”alla får vara med”- 
diskursen. Något som kan vara av stor vikt i sammanhanget är att kunna frångå 
denna ofta oreflekterade diskurs och istället reflektera över hur man som pedagog 
kan göra de uteslutna barnen till intressanta deltagare och hjälpa dem in i en 
pågående lek. I studien kunde vi se två olika former av uteslutning. Dels uteslutning 
där barnet cirkulerar runt barngrupperna i ensamhet och aldrig kom in i 
gemenskapen, och dels de barn som var med i leken men varken kunde påverka 
karaktär och innehåll. Hur pedagoger än ställer sig till frågan så är risken att barn 
hamnar i utanförskap.  

5.3 Slutord  

Syftet med studien var att undersöka hur barn inne- och utesluter varandra i leken 
med hjälp av olika relationsstrategier samt hur barn resonerar kring fenomenet. 
Studien har gett oss en djupare syn och mer kunskap över vad som förekommer i 
barns lek. Utifrån resultatet har vi sett att barn använder sig av olika 
relationsstrategier, beroende på hur situationen ser ut och vilka barn som befinner 
sig där. Studien visade även vilka av barns tillträdesstrategier som var mer ”lyckade” 
än andra. Slutsatser som framkommit i studien är att barn utesluts i förskolan av 
olika anledningar där makt, status och sociala relationer påverkar. De makt- och 
status positioner som finns i barngruppen blir tydliga i leken då barns styrning och 
bestämmande synliggjordes. I studien framkom det att barn är medvetna om att 
uteslutning i förskolan sker då de själva har upplevt och kan relatera dessa 
situationer. Samtidigt så har barn svårt att se sin egen del i att utesluta andra. Barn 
som inte har dessa goda relationer till barn i förskolan hamnar då lättare i 
utanförskap som kan få vidare konsekvenser. Det är betydelsefullt att samtliga barn i 
förskolan får en positiv upplevelse av den gemenskap i förskolan som förskolan ska 
sträva efter. Undersökningen har varit betydelsefull då den medfört en ökad kunskap 
och medvetenhet samt belyst viktiga delar som vi kommer bära med oss in i vår 
kommande yrkesroll. De valda metoder vi har använt oss av samt studiens resultat 
har gett oss en djupare insyn kring det valda ämnet, om vad som sker barns lek och 
hur de går tillväga för att skydda och bevara den pågående leken. Detta har skapat en 
medvetenhet som medför att vi nu ser på leken och barns utanförskap från en annan 
synvinkel. Studien är därför av stor relevans för att skapa en medvetenhet om hur 
inneslutning och uteslutning sker i barns lek. Detta för att uppmärksamma de barn 
som hamnar i olika former av utanförskap och därmed kunna arbeta förebyggande 
för att det inte ska uppstå i förskolans verksamhet.  

5.4 Fortsatt forskning 

Under avsnittet metoddiskussion påtalade vi att vår metodkombination medförde ett 
brett perspektiv och inblick i barnens värld. Att regelbundet fortsätta att observera 
barngruppen och samtala med barnen kring olika områden är av värde då 
verksamheten på så vis utvecklas. Vi har under studiens gång uppmärksammat att 
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forskning om barns inne- och uteslutning i leken är begränsad, framförallt om barns 
utanförskap i förskolan. Vi undrar om orsakerna till detta. Det skulle vara intressant 
att få reda på hur de uteslutna barnen upplever sin situation och hur de påverkas av 
den nu, men även i framtiden. Studien skulle kunna vidareutvecklas kring barns 
sociala utveckling genom att göra den mer omfattande, där fler förskolor, barn och 
pedagoger skulle kunna studeras under en längre tid. Studiens visar på att 
uteslutning kan bero på flera olika saker, där det råder oklarhet i vad den 
grundläggande orsaken är? Det skulle vara intressant att få veta hur pedagoger ser på 
och tänker kring barns relationer samt barns inne- och uteslutning ur leken samt hur 
och om pedagogerna arbetar med detta viktiga ämne i förskolan. Studien visar på en 
negativ sida av förskolan som arena. Därför är detta område betydelsefullt att studera 
vidare för att kunna arbeta förebyggande mot att barn inte utesluts i förskolan. 
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Bilaga 1- Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som går vår sista termin på förskollärarutbildningen på 
Mälardalens Högskola i Västerås. Vi ska nu skriva vårt slutliga examensarbete som 
handlar om utanförskap som kan ske i barns lek. Syftet med vår studie är att 
undersöka barns kamratrelationer i leken samt om och hur barn exkluderas från 
leken. Studien kommer att gå till på följande sätt. Observationer kommer ske i 
barngruppen där vi kommer titta på hur barnen förhåller sig till sina kompisar i 
leken. Vi kommer även intervjuer ett fåtal barn i en fokusgrupp med inriktning på 
kamratrelationer. Det skriftliga materialet från våra observationer samt 
ljudupptagningar från samtalen med barnen kommer att samlas in endast för att vi 
lättare ska kunna granska och reflektera över vårt material och få fram ett resultat. 

 Ni som vårdnadshavare blir härmed tillfrågade om att låta era barn får delta i vår 
studie. Vid godkännande kommer vi naturligtvis även fråga era barn om de vill delta i 
studien vid genomförandet. Självklart får barnen när de vill avbryta sitt deltagande 
under studiens gång. Inga namn på förskola eller barn kommer att nämnas i det 
insamlade materialet eller i vårt slutliga examensarbete. Vi anser att studien kan vara 
av stor vikt för pedagoger som arbetar i förskolans verksamhet då detta är något som 
bör uppmärksammas. Vårt slutliga examensarbete kommer att publiceras i form av 
en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 
Diva.  

Har ni som vårdnadshavare frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss: 

Anna Karlsson  Mia Kvist 

Mail:   Mail: 

Tel:   Tel:     

Ansvarig handledare: Gunilla Granath    

 

 

Jag godkänner härmed att mitt barn får ta del av studien: 

Ja	 	 ☐ 

Nej	 ☐	 

Namnteckning: ……………………………………………………  

Ort/datum: ………………………………………………………… 

Senast inlämnad 17/11-2015 
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Bilaga 2- Observationsschema  

Hur ser kamratrelationerna ut i gruppen? 

Hur uttrycks barns relationsstrategier i förhållande till inneslutning och uteslutning i 
leken?  

Vad gör barnen? Vad säger barnen? Våra reflektioner! 
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Bilaga 3- Underlag för fokusgrupper 

Teman: Inneslutning och uteslutning. Barns strategier. Barns perspektiv.  

Utifrån ett barns perspektiv få en uppfattning om hur barn ser på inneslutning och 
uteslutning i leken samt olika strategier de använder sig av.  

Frågeställningar:  

-‐ Hur resonerar barn om inneslutning och uteslutning av varandra i den fria 
leken?  

-‐ Hur uttrycks barns relationsstrategier i förhållande till inneslutning och 
uteslutning i den fria leken? 
 

Frågor att samtala kring:  

- Kan ni berätta för mig vad ni tyckte om boken? Hur tror ni de känner sig? 
- Kan ni berätta för mig hur en bra kompis ska vara? 
- Är alla kompisar här på avdelningen? Varför/Varför inte? 
- Kan ni berätta för mig hur man gör för att få vara med i en lek? 
- Kan ni berätta för mig hur man gör när man vill leka själv? (Leka själv med en 

kompis) 
- Kan ni berätta för mig hur man gör om man inte får vara med i leken?  
- Kan ni berätta för mig vem som bestämmer i leken? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


