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Syftet med studien är att undersöka erfaren personals tankar om och 
erfarenheter av exkludering i barns gemensamma lek. Studiens syfte är även att 
undersöka erfaren personals arbetssätt när det gäller utanförskap i barns 
gemensamma lek. Ett sociologiskt perspektiv har valts och även Knutsdotter 
Olofssons lekteori. Det är en kvalitativ studie och metoden som använts för att 
samla in data är intervjuer med åtta förskollärare. Studiens resultat visar att 
orsaker till att barn exkluderas bland annat beror på att de inte förstår 
leksignalerna, inte kan språket, har funktionsnedsättning, har en annan hudfärg 
och/eller inte tar eget initiativ i leken. Förskollärarna arbetar på olika sätt, men 
alla strävar efter samma mål: att motverka exkludering och inkludera alla barn i 
den gemensamma leken.  Slutsatsen är att leksignaler är ett återkommande 
begrepp inom studier kring exkludering i barns gemensamma lek. 
Förskollärarna bör genom att ta del av forskning få en bättre förståelse, få insyn 
i lekens värld samt hur den fungerar och vilka metoder barnen använder sig av i 
leken vid exkludering. 

_______________________________________________________
Nyckelord: exkludering, gemensam lek, leksignaler, inkludering, samspel, 
lekkamrater, förskollärare 
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1 Inledning  

I en perfekt värld är det meningen att alla barn ska känna sig delaktiga och trygga. 
Alla barn ska känna att de är en del av en gemenskap, känna att de alla leker 
tillsammans och att ingen är utanför. När det gäller arbete med leken i förskolan är 
det viktigt att förebygga exkludering redan i förskolan. Genom att exkludering 
förebyggs får barnen en stabil, positiv grund att stå på när de börjar skolan. Det är 
särskilt viktigt att barnen lär sig normer och värden i förskolan, vad som är rätt och 
fel samt hur de ska bete sig mot varandra. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 
2010) är det viktigt att pedagogerna erbjuder barnen en god miljö för att leka, 
utvecklas och lära. Det är framför allt viktigt att hjälpa barn som av olika anledningar 
behöver stöd in i leken med andra barn (Skolverket, 2010; Isbell, 2010). Det är vår 
uppfattning att inget barn ska känna sig utanför eller exkluderat och inget barn ska 
känna sig kränkt eller oönskat. Exkludering och utanförskap är viktigt att arbeta 
förebyggande mot. I förskolan ska barn känna sig trygga och att de har någon att leka 
med. Det är vuxnas ansvar att vägleda barnen och se till att alla barn känner sig 
delaktiga, att de är med i leken.  

I en tidigare studie (Arntsen & Kemoka, 2014) har vi riktat fokus på exkludering där 
förskollärare blev intervjuade. Det vi ville ta reda på var hur förskollärarna arbetade 
för att alla barn i förskolan skulle vara inkluderade och hur de motverkade 
exkludering. Vi ville undersöka hur pedagogerna såg på exkludering och hur de 
arbetade för inkludering. Vårt val av exkludering gjordes då exkludering är ett 
aktuellt område att arbeta med i dagens förskolor. Resultatet av vår studie visade att 
förskollärarna arbetar på olika sätt och strävar efter mål utifrån läroplanen. De vill att 
alla barn ska vara inkluderade och att inget barn ska behöva känna sig utanför. 
Förskollärarna arbetade med användning av olika protokoll (incidentrapport) bland 
annat. De protokollen gick de efter och protokollen bygger på likabehandlingsplanen 
för att motverka exkludering i möjligaste mån. Förskollärarna arbetade även med 
känslor genom att prata med barnen hur det kändes att bli exkluderad. Vid upptäckt 
av exkludering tog förskollärarna upp ämnet i arbetslaget och reflekterade över det 
för att direkt kunna avbryta ett sådant mönster av exkludering. 

Resultatet och arbetet med studien gjorde att vi blev intresserade av att fördjupa oss 
ytterligare när det gäller exkludering. I denna studie har vi därför valt att fortsätta 
med att rikta fokus på exkludering, den här gången med fokus på exkludering i den 
gemensamma leken. Detta känns även angeläget mot bakgrund av vad Fanger, 
Frankel och Hanzen (2012) hävdar, att det inte finns mycket forskning inom området 
exkludering. Fokus i denna studie ligger också på personalens tankar, erfarenheter 
och sätt att arbeta, men är denna gång avgränsat till exkludering i barns 
gemensamma lek. Studien kommer även att ta upp hur personalen arbetar för att 
barnen ska vara med i leken tillsammans med andra barn. Olika orsaker som kan 
göra det svårt för barn att komma med i leken eller bli valda som en lekkamrat 
kommer att belysas. I studiens teoridel kommer innebörden av exkludering förklaras, 
samt vad det kan bero på. Där kommer även teoretiska perspektiv på olika typer av 
exkludering som barnen använder sig av i leken, mot andra barn, att behandlas. 
Teoretiska perspektiv på lek kommer även att belysas.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med vår studie är att undersöka erfaren personals tankar och erfarenheter om 
exkludering i barns gemensamma lek. Studiens syfte är även att undersöka erfaren 
personals arbetssätt när det gäller exkludering i barns gemensamma lek. 

1.1.1 Forskningsfrågor 

De frågor som studien grundar sig på är: 

- Vilka orsaker beskriver förskolepersonal ligger bakom exkludering? 
- Hur menar förskolepersonal att de gör för att barn som är utanför ska komma 

in i den gemensamma leken?   

1.2 Begreppsdefinitioner  

I det följande avsnittet förklaras betydelsen av begreppen som under studiens gång 
kommer att användas. Hjort (1996), Nationalencyklopedins ordlista (NEO, 2004), 
Svaleryd och Hjertsson (2012) och Svenska Akademins ordlista, (SAOL, 2006) 
har använts.  

Gemensam lek: enligt Hjorth (1996) är gemensam lek då barn leker tillsammans med 
varandra. När barnen leker tillsammans får de möjlighet att uttrycka sig och 
interagera med varandra. 

Erfaren personal: Med erfaren personal menar vi personal som arbetar med barn i 
förskolan sedan en längre tid tillbaka. Enligt NEO (2004) betyder erfaren en person 
som har långvarigt utövande av någon (praktisk) verksamhet bakom sig, vanligen på 
något speciellt område. 

Förskollärare är personer med förskollärarutbildning som arbetar med barn (NEO, 
2004 ). Under studiens gång kommer vi även att använda ordet pedagog. 
 
Pedagog är en person som undervisar barn och som har teoretiska kunskaper i 
pedagogik (NEO, 2004; SAOL, 2006).  
 
Kränka innebär att behandla någon nedsättande genom ord eller handling (NEO, 
2004). 
 
Begrepp som är särskilt betydelsefulla i studien, såsom ”exkludering”, ”inkludering”, 
”lek” och ”gemensam lek” kommer att förtydligas i avsnittet ”2. Bakgrund”.  

1.3 Uppsatsens disposition  

I kapitel två, ”Bakgrund”, kommer en beskrivning om vad databassökningen gett och 
om hur vi har gått till väga vid sökning av artiklar. Vidare i kapitlet kommer ett 
sociologiskt perspektiv och ett läroplansperspektiv att presenteras. Även Knutsdotter 
Olofssons lekteori, lek och gemensam lek kommer att belysas. Fortsättningsvis 
kommer kapitlet att redogöra för vad exkludering och inkludering innebär samt olika 
varianter/strategier av exkludering vid gemensam lek. Slutligen i detta kapitel 
redogörs för personalens arbetssätt för delaktighet i den gemensamma leken och 
vilka orsaker till exkludering som finns i gemensam lek samt hur viktigt det är med 
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närvarande personal.                                                                                                                            
Kapitel tre kommer att redogöra för forskningsmetoden. Studien baseras på 
kvalitativa data från intervjuer. Genomförandet kommer också att redovisas. En 
beskrivning av arbetsprocessen kommer att göras och de urval som gjorts kommer att 
redogöras för. Studiens tillförlitlighet kommer att diskuteras och de forskningsetiska 
riktlinjer som vi tagit hänsyn till kommer att redovisas. 

I kapitel fyra kommer resultatet av studien att redovisas och i kapitel fem analyseras 
resultatet. Det sjätte kapitlet innehåller diskussion angående metoden, resultatet och 
vilken relevans resultatet har för yrket som förskollärare. Slutligen innehåller kapitlet 
förslag till fortsatt forskning kring ämnet. 

2 Bakgrund 

I sökningar efter underlag för en bakgrundsbeskrivning, teoretiska perspektiv och 
forskning inom området har vi använt ERIC och DISCOVERY som databaser. Vi har 
även sökt material i den litteratur som har ingått i kurser under utbildningen. Bland 
annat hittades en avhandling genom litteratur. I ERICs databas använde vi ”peer 
interaction in preeschool” AND ”teacher play” som sökord och det gav 158 träffar. 
Sedan avgränsades sökningen genom att sökningen specificerades med hjälp av 
årtalen 2000-2015 och ”peer reviewed”, vilket gav 57 träffar och två relevanta artiklar 
från dessa träffar valdes. En ytterligare sökning gjordes på databasen DISCOVERY 
där sökord ”playground among children in preeschool” användes och det gav 2077 
träffar. Sökningen begränsades ytterligare genom en specificering av årtalen 2000-
2015 och sedan valdes olika ämnen (subject) där ”peer relationship” och ”preschool 
children” valdes och då gav sökningen 60 träffar, ur dessa träffar valdes två artiklar. 
Slutligen användes sökorden ”playing in preschool” och gav 261 träffar, detta 
begränsades återigen genom att specificera årtalen 2000-2015 och då fick vi 150 
träffar. En artikel valdes ur dessa träffar.  
 
I den här delen av studien kommer det sociologiska perspektivet att belysas samt vad 
litteratur och forskning säger om exkludering i barns gemensamma lek. Viktiga delar 
ur läroplanen för förskolan kommer också att belysas. 

2.1 Läroplansperspektiv  

I det här avsnittet kommer läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) att belysas 
eftersom det är ett viktigt styrdokument i förskolan. Nedan sammanfattar vi viktiga 
delar som är betydelsefulla för studien. Avsnittet kommer att handla om vilka olika 
egenskaper barnen lär sig då de samspelar med andra och vikten av en pedagog i 
barngruppen. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) tar upp att vuxna är barnens förebilder. 
Förskolans verksamhet ska sporra barns lärande, utveckling och erbjuda barnen en 
trygg miljö samt möjligheter till att delta i olika aktiviteter och lekar. Förskolan ska 
vara en social och kulturell miljö som hjälper barnen att utveckla kommunikativa och 
sociala kompetenser, den ska också sporra barnen att ta eget initiativ. Läroplanen 
anger även att verksamheten ska hjälpa barnen genom att pedagogerna förbereder 
barnen att leva sig in i andras situation och lär barnen värderingar. Barnen ska kunna 
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involvera andra barn som en del av gemenskapen och acceptera andra människor 
precis som de är (Skolverket, 2010). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) slår fast att leken är viktig för barnen, 
genom leken lär barnen sig samt utvecklas. Via leken får barnen möjlighet att lösa 
olika konflikter, samarbeta med andra barn, tänka igenom upplevelser och uttrycka 
känslor. Det är pedagogernas ansvar att hjälpa barnen att lösa missförstånd och 
konflikter samt hjälpa barnen att kompromissa. Pedagogerna har även ett ansvar att 
hjälpa barnen att lära sig stå för sina handlingar, vilket påverkar förskolans miljö på 
ett positivt sätt. Det är genom lek som barnen får samspela med varandra och med 
vuxna. Läroplanen uttrycker vidare att samspelet mellan barn och vuxna och barnen 
emellan är viktiga då de lär sig av varandra. Barngruppen är en viktig och en aktiv del 
för barns lärande och utveckling, barnen ska få känna att de är en del av 
barngruppen. Samtidigt ska pedagogerna hjälpa barnen att lära sig verka både i 
grupp och enskilt. Pedagogerna ska hjälpa barnen att stärka sitt självförtroende och 
utveckla förmågan att tänka och handla. Med andra ord ska pedagogerna hjälpa 
barnen att utveckla ett positivt tänkesätt om sig själva. Pedagogerna ska se till att det 
skapas en demokratisk miljö i förskolan där gemenskapen förbättras. De ska också 
hjälpa barnen att förstå vad demokrati innebär. I förskolan ska barnen få möjlighet 
till egna idéer, kreativitet och fantasi i lek. Enligt läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2010) ska alla respekteras och det ska inte förekomma någon 
diskriminering på grund av religion, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, trosuppfattning eller annan kränkande behandling. En viktig 
uppgift för förskollärarna är att överföra och skapa respekt för de mänskliga 
rättigheterna (Ibid). 

2.2 Teoretiska perspektiv samt tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta relevant litteratur som belyser området gemensam lek. 
Lillemyr (2002) lyfter fram att det inte finns så mycket forskning inom området. 
Därför har vi i detta avsnitt inbegripit litteratur och forskning som behandlar 
exkludering i barns gemensamma lek, förskollärarnas arbetssätt i den gemensamma 
leken samt de orsaker som sker vid exkludering. 

2.2.1 Sociologiska perspektivet 

En av förespråkarna för det sociologiska perspektivet är William A. Corsaro, 
professor i sociologi vid Indiana University, Bloomington. Corsaro har ägnat de 
senaste 30 åren åt omfattande etnografisk fältarbete där han först och främst inriktat 
sig på barns kultur och lärandeprocesser i förskolan. Hans forskning fokuserar på 
barns socialisering och kamratkultur i olika kulturer, huvudsakligen i USA och Italien 
(Corsaro, 2003). Corsaro (2003) studerade när barnen skapade livfulla 
kamratkulturer som reflekterade glädje, förundran och komplexitet i deras barndom. 
Författaren hävdar att det är viktigt att alla barn får delta i komplexiteten och glädjen 
som finns i barns kamratkulturer. Därför menar han att vi måste skapa miljöer för fri 
spontan lek och inte ha många vuxenstyrda aktiviteter under en dag (Corsaro, 2003).  

Corsaro (2003) anser dock att vi vuxna måste vara mer lyhörda för vad barn har för 
intressen. Vuxna måste låta barnen visa oss hur vi kan vara mer spontana, nyfikna 
och öppna i vår interaktion med dem. Han beskriver att det är viktigt att barnen kan 
de leksignaler som gör att de kan få tillträde till leken och visa att de kan leka. Under 
Corsaros undersökningar i förskolan har han observerat barnen och även gjort 
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intervjuer med både lärare och föräldrar för att ta reda på barnens 
lärandeerfarenheter och kamratkulturer (Corsaro, 2003). Han beskriver att i den 
sociologiska teorin ser man på barndomen som en social konstruktion som kommer 
från ett kollektivt agerande, där barn agerar med barn och där barn agerar med 
vuxna. Barn skapar ett antal kamratkulturer som är baserat på strukturer från 
vuxenkulturen (Corsaro,1997). 

En av de traditionella begrepp som Corsaro (1997) använder är socialisering. Mycket 
av sociologins tänkande om barndom kommer från arbete med socialisering, med 
processer där barn anpassar sig till samhället. Först har man sett på tidig 
socialisering i familjen, där man ser på barnet som något som är skild från samhället 
och som måste formas och styras av yttre krafter för att bli en fullt fungerande 
medlem. Corsaro (1997) använder sig av en modell som finns inom 
socialisationsteorin och denna modell heter Konstruktivistiska modellen. 
Konstruktivistisk modell innebär att barnet är sett som en aktiv agent och ivrig att 
lära sig. Barnet konstruerar aktivt sin egen sociala plats i världen (Corsaro, 1997). 

2.2.2 Knutsdotter Olofssons Lekteori 

Knutsdotter Olofsson är lekteoretiker och i denna studie har synen på lek främst 
inspirerats av Knutsdotter Olofssons lekteori. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver 
att lek är ett sätt för barnet att lära sig att klara livet och begripa omvärlden, lek 
resulterar i kamratskap och utveckling på alla sätt. Knutsdotter Olofsson (2003) 
beskriver bland annat fem olika typer av barn som inte kan leksignalerna i sin 
lekteori. Dessa typer av barn har hon döpt till ”Führern”, ”Förstöraren”, ”Den 
försiktige”, ”Stormaren” och ”Den undfallande”. I studien kommer dessa typer 
beskrivas närmare under rubriken orsaker till exkludering ur den gemensamma leken 
och vikten av en närvarande personal.  

Enligt Knutsdotter Olofssons (2003) lekteori rör sig barnen mellan verklighetens 
plan och lekens värld utan några problem. Barn som vet hur de ska leka kan hur som 
helst gå in i leken och de kan leka hur länge som helst om de är lekskickliga. Inom 
leken finns det leksignaler, men dessa signaler är inte så enkla som begreppet kan få 
oss att tro, utan de står för så mycket mer och har en mer utvidgande betydelse. 
Leksignalerna har med barnens inställning och förhållningssätt till leken att göra. 
Knutsdotter Olofsson (2003) berättar att en vuxen som deltar i barns lek är som en 
förebild. Hon visar att vuxna har ett ansvar för vad barn leker, hur barn leker och vad 
barn leker. Vuxna behöver prata lekens språk med barnen. Detta synsätt, inspirerat 
av Knutsdotter Olofsson (2003), har vi använt oss av under studiens gång. 

2.2.3 Vad är lek? 

I läroplanen för förskolans värdegrund står det att ”Leken är viktig för barns 
utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 
utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.”( Skolverket, 2010, s.6 ). 
Vad är då lek? Lillemyr (2002) slår fast att leken är associerad med lustkänsla och 
spänning vilket utgör en stark dragningskraft för barn. Enligt Couper, Sutherland och 
Bysterveldt (2013) hjälper lek alla barn i olika åldrar att utveckla hjärnan och andra 
förmågor på många olika sätt. Lek är ett inlärningsverktyg som leder till utvecklandet 
av koordination, fin- och grov motorik och eftersom det ofta är roligt att leka hjälper 
leken till att utveckla psykisk välbefinnande och stabilitet. Leken gynnar alla barns 
förmåga till lärande. Lillemyr (2002) beskriver att en aktivitet kan verka motiverande 
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genom att leken finns med och är en viktig förutsättning för lärande. Barnen vågar 
mer i lek än i aktiviteter, eftersom i aktiviteter kan barnen känna sig kritiserade 
utifrån vad de klarar av och inte klarar av. Leken erbjuder barn en enastående 
möjlighet att uttrycka sig utifrån sina egna förutsättningar. Författaren menar vidare 
att när barnen leker tillsammans gäller det att deltagarna i leken kan kommunicera 
på flera plan, de måste förstå samspelets regler, identifiera sig med temat och känna 
igen vad som är lek (Ibid). Lillemyr (2002) slår fast att en del undersökningar visar 
att när vuxna blandar sig in i rolleken får det positiva effekter på barnens språk. Hur 
ofta barnen leker med jämnåriga påverkas också positivt. Andra undersökningar visar 
att också barnens koncentrationsförmåga förbättras. 

Torres-Crespo, Kraatz, och Pallansch (2014) hävdar att leken är grundläggande 
eftersom den motiverar barns utveckling och det är genom leken barns självkänsla 
växer och förmågan till att känna tillhörighet till andra blir bättre. Det är också 
genom leken som barnen fattar egna beslut och val och börjar intressera sig för olika 
saker. Det är genom leken barnen utvecklar olika ämnesområden som matematik, 
vetenskap, teknik samt läskunnighet samtidigt som de interagerar socialt. 

2.2.4 Gemensam lek 

Enligt Löfdahl (2004) är gemensam lek ett tillfälle för barnen att forma mening i och 
ge innebörd till sin tillvaro.  Författaren poängterar att i den gemensamma leken 
frambringar och stärker barn sin egen kultur tillsammans med andra barn. Det som 
poängteras som betydelsefullt i barns gemensamma lekar är de livfulla och fiktiva 
handlingarna och chansen att samspela med andra barn och vuxna. En grundval i 
leken är att den är en ömsesidig aktivitet och det är där som föremål, handlingar och 
begrepp får en mening. För att en utveckling ska ske och bestå är barns lek beroende 
av samhörighet (Ibid). Jonsdottir (2007) skriver att ett av de mest förekommande 
svar när barnen tillfrågas varför de är kamrat med någon är att barnen leker 
tillsammans. Barn söker varandra för gemensam lek. Enligt Corsaro (2003) vill barn 
vara involverade i gemensam lek eftersom de är sociala. De vill delta och bli en del av 
gruppen. Socialt deltagande är ”hjärtat” i barns gruppkultur. I gemensam lek 
etablerar barn relationer och arbetar sedan hårt för att behålla kontrollen över 
interaktionen. 

Couper m.fl.(2013) har gjort en studie med fokus på hur barn med 
funktionsnedsättning leker på en lekplats. Studien visar att alla barn behöver leka, 
även barn med funktionsnedsättningar. Det viktigaste för dessa barn är att de har 
roligt i leken och känner en mening, vilket är grunden för att bygga vänskap med 
andra. I studien visar Couper m.fl. (2013) att genom lek samspelar barn med sina 
vänner och det ger också möjlighet för barn att ta eget initiativ, dela med sig och följa 
lekens regler (Ibid). 

2.2.5 Exkludering och inkludering  

Exkludering sker enligt Öhman (2008) under barns sociala samvaro. En orsak till att 
barn exkluderar varandra är bland annat att de vill skydda sin gemenskap och sin lek. 
En forskare som har riktat fokus på exkludering är Jonsdottir (2007). I sin studie har 
Jonsdottir valt att använda begreppet ”utanförskap”.  Författaren definierar 
utanförskap i gruppen som när ett barn blir valt som kamrat av ett annat barn, men 
barnet som blir valt väljer inte något barn som kamrat. Jonsdottir (2007) menar att 
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förklaringen till att barnet inte väljer någon kamrat är osäkerhet eller att barnet självt 
önskar att vara ensamt. 

Jonsdottirs studie visar att när barnen valde kamrater, valde de mer sällan yngre eller 
äldre kamrater, utan riktade sig oftast mot jämnåriga barn. Det framkommer vidare i 
hennes studie att barn som är exkluderade uppfattas av personalen som att de är mer 
ensamma, inte lika självsäkra samt mindre vetgiriga (Ibid). Det har även visat sig att 
om de exkluderade barnen jämförs med kamrater som har många kamrater och är 
mycket populära, uppvisar de mer sällan prosociala och kommunikativa färdigheter. 
Studien av Jonsdottir (2007)  visar även att inkluderade barn uppfattas som mer 
vetgiriga, mer prosociala, mindre ensamma, har bättre lekfärdigheter och är mera 
kommunikativa. 

 Fanger, Frankel och Hazen (2012) visar i sin studie att en orsak till att det blir 
exkludering i leken kan vara att ett barn försöker kontrollera delar av samspelet. 
Detta gör barnen för att få kontroll över interaktionen och exkluderar då sin kamrat. 
Tidigare forskning som redogör för ytterligare en orsak till exkludering visar att barn 
som är mer socialt accepterade oftare tenderar att ignorera och exkludera sina 
kamrater. Barn som är mindre accepterade varken ignorerar eller exkluderar sina 
kamrater (Fanger m.fl., 2012). Att barn vill skydda sin pågående lek och gemenskap 
är också en orsak till att barn exkluderar varandra (Fanger m.fl., 2012; Jonsdottir, 
2007).  

En definition av inkludering är ömsesidighet. Inkludering innebär att när ett barn ska 
välja andra barn eller väljas av ett annat barn är det viktigt att valet är ömsesidigt. 
Inkludering uppstår även när barn låter kamrater delta i olika lekar (Jonsdottir, 
2007).  

2.2.6 Strategier och varianter av exkludering i barns gemensamma lek 

Fanger, m.fl. (2012) har genomfört en studie om exkludering i barns lek. Studien 
identifierar fyra olika typer av kompisexkludering. Dessa typer är planerad 
exkludering, ignorerad exkludering, omild exkludering och mild exkludering. 
Planerad exkludering innebär att ett eller flera barn planerar att ett barn inte får leka 
med dem varken nu eller i framtiden, om detta barn skulle vilja leka med dem. 
Studien visade att barnen ville vara säkra på att kamraten inte skulle få delta i 
framtida lekar. Denna typ av exkludering är planerad exkludering. Den andra typen 
av exkludering är ignorerad exkludering och det betyder att ett barn inte får respons 
från de andra barnen när barnet vill vara med, utan de andra barnen ser till att 
ignorera barnet. Ett exempel: två barn leker och säger till varandra: ”Vi låter inte 
detta barn vara med i vår lek, vi låtsas att hon är ett monster som vill ta oss”. I många 
fall är det exkluderade barnet redan involverat i en annan lek och har inte ens frågat 
om det får vara med eller vill inte leka med dessa två barn. Mild exkludering innebär 
att barnen använder sig av finare förklaringar till varför kamraten inte får vara med. 
Enligt Fanger, m.fl. (2012) är ett exempel på detta att några barn leker och ropar ut 
att det finns muffins för katter och hundar. För att komma in i leken kommer ett 
utomstående barn och låtsas vara hund. De andra barnen säger då att deras muffins 
inte är klara än. När barnet frågar igen några minuter senare, får barnet till svar att 
deras muffins inte är för hundar utan de är bara för katter. Den fjärde typen av 
exkludering är omild exkludering. Det innebär att barnen inte ger någon som helst 
anledning till varför barnet inte får vara med. Barnen är väldigt rakt på sak till ett 
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barn som vill vara med. Som exempel kan nämnas att barnet frågar om det får vara 
med och som svar får barnet ett direkt nej.  

Corsaro (1981) har gjort en undersökning om de olika strategier som barnen 
använder sig av för att exkludera eller avvisa sina kamrater ur leken eller ur 
gemenskapen i en aktivitet. Corsaros (1981) undersökning uppvisar liknade tankar 
som Fanger m.fl. (2012), men beskriver detta med andra ord. En strategi som barnen 
kan använda är ett konstaterande Nej utan någon förklaring, exempelvis: ”Nej! Nej 
du får inte vara med” eller: ”Nej! Du kan inte leka med oss”. Vidare nämner Corsaro 
(1981) att barnen använder oberäkneliga regler så som: ”Nej, du kan inte leka här för 
att du är barfota” eller: ”du har röda strumpor”. En annan strategi är betonande av 
äganderätten: ”Nej du kan inte leka här, vi var här först”, eller: ”Den kan du inte ha 
för den hade jag först”. Ytterligare en strategi är information om rumsbegränsning, 
till exempel: ”Vi får bara vara tre i rummet” eller: ”Detta rum är bara för 
flickor/pojkar”. Slutligen nämns strategin Förnekande kamratskap, exempelvis: ”Du 
får inte vara med för du är inte min/vår vän.” (Corsaro, 1981).  

Med utgångspunkt från sina studier skriver Corsaro (2003) att en annan orsak till att 
exkluderingar uppstår kan vara att vissa flickor har intensiva perioder där de inte vill 
ha med andra barn i leken. Orsaken till det är att de har etablerat en vänskap som de 
inte vill att någon annan ska förstöra. Det är inte egoistiskt av barn att skydda sitt 
interaktiva rum, barnen nekar inte att dela med andra utan de vill bara fortsätta dela 
den vänskap de redan delar. Corsaro (2003) framhåller att förskolebarn sällan 
använder direkta strategier när det gäller inträde till andra barns lek, som exempelvis 
”Vad gör ni”, ”Ni måste dela med er!” Eller ”Får jag leka här?”. En anledning till detta 
är att det leder till direkta svar och att den responsen oftast är negativ. Barnen som 
leker är rädda att andra ska störa den värdefulla men ömtåliga gemenskap de har 
uppnått. 

2.2.7 Arbetet för alla barns delaktighet i den gemensamma leken 

Enligt tidigare forskning utifrån Öhman (2008) är det viktigt att pedagogerna 
utvecklar en etisk medvetenhet och ser till att verksamheten skapar goda relationer 
mellan barnen samt uppehåller och arbetar för ett positivt klimat i förskolan. 
Författaren skriver att det är en central del i ett pedagogiskt arbetssätt när man 
arbetar för att motverka beteenden som är kränkande. Pedagogen bör ha ett tydligt 
pedagogisk ledarskap, samtidigt behövs det en aktiv pedagog som arbetar med barns 
integritet och självkänsla samt konflikthantering. Både Öhman (2008) samt Svaleryd 
och Hjertson (2012) skriver att pedagogerna kan arbeta med kartläggning där både 
barn och pedagoger deltar för att kunna motverka exkludering. Efter kartläggningen 
förklarar Öhman (2008) att det som har upptäckts angående exkludering bör ligga 
till grund för de åtgärder och mål som ska formuleras.  

Svaleryd m.fl. (2012) berättar att kunskaper om normkritiskt förhållningssätt är 
mycket viktigt för att kunna åstadkomma effektiv planering för att motverka 
kränkande behandling och diskriminering. Vid arbete med likabehandling ska arbetet 
inte riktas mot det som avviker utan det ska istället arbetas med normen. Det är 
viktigt att vara kritisk och ifrågasätta normer och de konsekvenser som sker utav 
normen bör reflekteras över. Detta görs med hjälp av en nära relation mellan 
personalen och barnen, på detta vis blir det lättare att identifiera olika risker och 
problem genom att arbeta med kartläggningar (Svaleryd, m.fl., 2012). När 
utvärdering av årets utvecklingsplan görs så märker de som arbetar med 
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incidentrapporten vilken plats det skedde på, vilken diskrimineringsgrund, vilken tid 
med mera. Dessa blanketter utgör ett bra kunskapsunderlag i likabehandlingsarbete 
(Ibid). 

Enligt Jonsdottir (2007) är det viktigt att exkludering motarbetas och för att detta ska 
kunna ske har pedagogerna som uppgift och ansvar att se till att alla barn bemöts 
med respekt av både personal och barn i förskolan när de vistas där. För att förebygga 
arbetet med exkludering och uteslutningar skriver Öhman (2008) att det är viktigt att 
pedagogerna arbetar medvetet med att hjälpa barnen att förstärka självkänsla, 
självvärdering, självbild och självrespekt samt att hantera sina negativa känslor 
eftersom dessa känslor uppstår vid exkludering av barnen. Det inverkar på barnens 
sätt att se på sig själva när barnen blir kränkt eller exkluderas. Hur barnen handskas 
med exkluderingar påverkas av hur pedagogerna hjälper de exkluderade barnen att 
korrigera de känslor som barnen erfar (Öhman, 2008).  Hur pedagogerna lär barnen 
att hantera och handskas med och läsa andras känslor är en finkänslig och viktig 
arbetsuppgift. Det är också viktigt att pedagogerna hittar passande 
handlingsalternativ. Det är viktigt därför att om pedagogerna har ett sådant 
arbetssätt, resulterar det i att barnen utvecklar förmågan att kunna läsa andras 
känslor, vilket i sin tur leder till att barnen visar en sann kamratlighet och empati för 
varandra. Detta blir i sin tur ett betydelsefullt verktyg för ett öppet inkluderande 
klimat i förskolan (Öhman, 2008). Alla barn har rätt att utveckla sådana känslor att 
de mår bra, därför är det viktigt att pedagogerna arbetar för och skapar ett klimat 
som formas av positiva känslor. När det sker exkluderingar är det pedagogernas 
ansvar och arbetsuppgift att hjälpa de utsatta barnen att sätta värde på sig själva och 
må bra (Ibid).  

Barnen förstår bättre varför de inte ska exkludera varandra utan istället inkludera 
varandra om pedagogerna pratar om olika känslor och olika relationer när det 
uppstår exkluderingar. De får ett annat perspektiv på sitt tänkande när de får en 
förebild som pratar om viktiga aspekter som ovannämnda. Pedagogen kan 
exempelvis fråga det barnet som har exkluderat hur han/hon tror att det exkluderade 
barnet känner sig efter exkluderingen? Tror du att hon/han är ledsen? För att barnen 
ska kunna fundera över känslor och vilka konsekvenser exkludering kan leda till är 
det ett mycket viktigt verktyg att pedagogerna kan prata om känslor med barnen. Vid 
sådana tillfällen är kommunikation med barnen viktigt (Öhman, 2008). Enligt 
Öhman (2008) är det viktigt att som pedagog hjälpa barnen att komma in i de 
grundläggande förutsättningarna i lekens värld samt att lära barnen förstå 
leksignalerna. Granberg (2003) skriver att en av pedagogernas roller är att se till att 
barnen känner sig trygga i förskolan och i andras barns gemenskap. För de barn som 
inte kan leksignaler måste pedagogerna visa barnen detta. Det som krävs är att 
pedagogerna visar och hjälper barnet att följa regler i den gemensamma leken. Det 
kan exempelvis vara att pedagogen i leken tillsammans med andra barn visar hur 
man lagar mat, sjunger, bakar eller visar hur en rollek fungerar. Detta gör att det blir 
lättare för barnet sedan när liknande situationer uppstår (Granberg, 2003). Kragh-
Müller (2010) beskriver att en vuxen kan inspirera barnen och komma med idéer om 
leken samt stötta deras redan nämnda idéer, vilket gör att barnet känner sig 
kompetent. 
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2.2.8 Orsaker till exkluderingar ur den gemensamma leken och vikten av 
närvarande personal 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn som inte kan leka finns i nästan varje 
barngrupp, dessa barn vet inte hur de ska leka utan står och iakttar leken. Trygghet 
krävs i leken, om ett barn är rädd har det svårt att gå in i leken. En anledning till att 
barn kan ha svårt att leka kan bero på att de har det oroligt i familjelivet. Det är både 
oron och oförmågan att leka som är orsaken. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver 
en annan orsak till att barn har svårt att leka med andra barn och det är om ett barn 
inte förstår leksignalerna. Dessa barn har svårt att förstå att i leken är det på låtsas, 
till exempel att ett barn får en roll som häxa i en gemensam lek och barnet vill inte 
detta, då barnet inte förstår att det är på låtsas. Knutsdotter Olofsson (2003) betonar 
att barn som är otrygga i samspelet med andra barn behöver tydliga signaler från de 
andra barnen om vad som är på lek och vad som inte är på lek. Genom att personalen 
i förskolan deltar i leken med barnen som är otrygga får de en typ av skydd och hjälp.  

Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter fram att orsaker till att barnen kan bli 
exkluderade kan vara att barnen inte förstår leksignalerna som nämns ovan och hur 
dessa ska användas i gemensam lek. Knutsdotter Olofsson (2003) berättar om olika 
typer av barn och på vilket sätt de avbryter leken då dessa barn inte förstår 
leksignalerna. Hon tar även upp vikten av en närvarande personal i förskolan.  Dessa 
typer namnger Knutsdotter Olofsson (2003)  ”Stormaren”, ”Den försiktige”, 
”Förstöraren”, ” Führern” och ”Den undfallande”.  

Stormaren har ingen ro i kroppen till planeringen som den gemensamma leken 
kräver. Barnet springer runt och ställer till oordning och oro. I små grupper och med 
en vuxens hjälp orkar barnet koncentrera sig. Barnet behöver hjälp med turtagning, 
samspel och rollteknik samt att lära sig leka fullt ut istället för att leva ut. 

Den försiktige har svårt att lämna verkligheten samt står och iakttar utanför leken. 
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) vågar barnet kanske leka när det kommer hem 
det barnet iakttagit. Genom en trygg närvarande vuxen vågar barnet kanske pröva 
detta i förskolan också.   

 Förstöraren ”har ont i själen” och blir ibland arg. Detta barn behöver hemska lekar 
som till exempel handlar om vilda djur eller eldsprutande drakar och kan på detta 
sätt leka ut sin aggression och sitt lidande. Här behövs även feer och änglar. Här 
behövs striden mellan det goda och onda (Ibid). 

Führern vill alltid visa sin makt och bestämma. Allt är lugnt, om de andra barnen 
som ”Führern” leker med låter ”Führern” styra leken.  Den vuxna bör lära ” Führern”  
turtagning och ömsesidighet, vilket genomförs genom att den vuxne deltar i leken. De 
lekar som tränar barnet att turas om är gemensamma regellekar. ”Führern” Känner 
att det kan vara spännande och roligt fast barnet inte alltid bestämmer.  

Den undfallande vågar inte hitta på saker och barnet vet inte hur det ska bestämma. 
Dessa barn ses inte som eftertraktade (Ibid). Barnet får kanske nöja sig med att vara 
lakej åt ”Führern”. I en vuxens närvaro kan detta barn tilldelas uppgifter och roller 
som ger barnet mod.   

Enligt Corsaro (2003) utvecklas vänskap hos barn som har lekt tillsammans tidigare 
och har lekt ett bra tag. Denna vänskap kan barnen bara få genom att bli med i 
gruppen. Det är skillnad på exkludering och barn som skyddar sin lek och vill leka 
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klart (Ibid). Öhman (2008) skriver att exkludering inte alltid är en 
maktdemonstration eller kränkning. En del barn använder det som en taktik för att 
skydda en redan stabil vänskap som exempelvis en lek som pågår. Jonsdottir (2007) 
poängterar att vänskapsrelationer är grundläggande för att barnen ska känna sig 
inkluderade i leken och med vänskapsrelationer lär barnen sig att utveckla respekt, 
självkänsla samt empati för andra och vågar inkludera andra barn i gemenskapen. 
Det är därför viktigt att pedagogerna sporrar barnen att bygga upp samspel och 
relationer. Dessa relationer ger barnen möjlighet att både visa och skaffa ovanstående 
egenskaper livet ut och även inkludera andra i leken (Ibid). Det är genom leken som 
barnen möter olika situationer där de lär sig att kommunicera med andra barn och 
socialisera sig med dem (Lillemyr, 2002). Stanton-Chapman (2015) beskriver att 
pedagogernas närvaro i barns lek har en stor betydelse för att öka och stödja barns 
lek och samspel med lekkamrater. När barnen känner tryggheten med pedagogen och 
ser denne som en de kan lita på, leder det till att de utvecklar en trygg relation med 
pedagogen som blir en grund till att kunna leka med andra barn eller komma in i 
andras barns lekar. Författaren menar vidare, för att barn ska kunna komma in i 
leken tillsammans med andra barn måste pedagogerna tidigt i vardagsrutiner lära 
barnen olika situationer som kan uppstå under barns lek. Detta hjälper barnet som 
inte förstår olika lekars funktion att slippa att inte bli vald i andra barns lekar. När 
förskollärare ser att ett barn inte använder den rätta taktiken att komma in i andra 
barns lekar, kan pedagogen hjälpa detta barn genom att själv som vuxen komma in i 
leken om situationen kräver det och hjälpa det barnet att vara med i leken (Stanton-
Chapman, 2015). Stanton-Chapman och Hadden (2011) skriver att för att pedagogen 
ska upptäcka barnets utanförskap måste det ske en observation bland barnen. 

 Stanton-Chapman (2015) har genomfört en studie som visar att pedagogerna 
använder olika sätt att prata/kommunicera med barnen. Detta är metoder som kan 
användas för att hjälpa barnen att komma in i leken och i kamratrelationer. 
Resultatet visar att det finns fem olika sätt att prata som pedagogerna kan använda 
som metoder för att hjälpa barnen i kamratrelationer och i lek. Den första är 
omarbetning som ger outsagd respons. När pedagogerna använder sig av 
omarbetning ändrar de barnets ord till ett mer passande ord som gör att andra 
kamrater kan förstå för att kunna interagera med det andra barnet. Den andra är 
upprepning, när en pedagog upprepar vad ett barn sade. Denna teknik används mest 
när ett barn med annat modersmål än svenska eller har talfördröjning/försening 
samspelar med andra barn, då detta barn uttalar fel ord och de andra barnen inte 
förstår ordet. Då kan pedagogen repetera vad barnet sa för att de andra barnen ska 
förstå budskapet från barnet. Den tredje är expandering, när förskollärare 
omformulerar ett barns ofullständiga eller korta uttalande i en hel mening. Till 
exempel två flickor som leker med babydockor och en flicka säger ”gråter”, då kan 
förskolläraren som observerar denna situation säga till barnets lekkamrat ”hennes 
barn gråter”. Förskolläraren gör detta för att lekkamraten ska förstå det andra 
barnets budskap och för att leken ska kunna fortsätta vidare. Den fjärde är frågor, då 
en pedagog börjar med en fram- och återgående interaktion med barn och frågar 
barnen olika frågor som gör att de kan resonera fram en hypotes. Exempelvis om 
barnen leker affär och pedagogen är med och observerar leken, då kan pedagogen 
fråga barnen: ”vad gör en som arbetar i en affär?” Då svarar barnen: ”denne hjälper 
kunden och fyller även affären med saker”. Den femte är stöttning, när en 
förskollärare ger en särskild replik/slutord för ett barn, exempelvis:” jag tror att 
Markus vill ta en sväng”. Detta sätt att prata är mycket viktigt för barns sociala 
kompetensutveckling även för dem med funktionshinder eller annat. Stöttning 
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används för att hjälpa barnen att komma in eller vara med i en lek, metoden kan 
också användas för att uppmärksamma barnet till de andra i barngruppen (Stanton-
Chapman, 2015; Stanton-Chapman & Hadden, 2011).  

3 Metod  

3.1 En kvalitativ forskningsmetod och kvalitativa data 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. En viktig orsak till att en 
kvalitativ ansats valdes var att vi ville få djupa inblickar från personal som är 
närvarande på förskolan och ser hur barnen i barngruppen interagerar med varandra. 
Inspiration till den forskningsmetod som har använts är hämtad ur Tivenius (2015) 
och även från Bryman (2011). För att samla in data har kvalitativ metod i form av 
intervjuer använts. Vi har använt oss av tvärsnittdesign, då det enligt Bryman (2011) 
är vanligt att utnyttja den typ av design i en kvalitativ forskning. I en tvärsnittsdesign 
hämtas information från flera olika håll som sedan jämförs, särskiljs och analyseras.  

3.2 Urval  

Urvalet av informanter var åtta förskollärare i Södermanland. Det var två manliga 
och sex kvinnliga förskollärare som deltog i studien. I studien har ett målstyrt urval 
använts, vilket Bryman (2011) rekommenderar i en kvalitativ forskning som strävar 
efter att få djupa inblickar i organisationer och personer som har med 
forskningsfrågorna och syftet att göra. Deltagarna valdes då de har en lång erfarenhet 
inom förskolläraryrket och är legitimerade förskollärare. I urvalet av dessa åtta 
förskollärare ville vi också se likheter och skillnader mellan hur de olika förskolorna 
arbetar mot exkludering i barns gemensamma lek, samt hur de arbetar för att alla 
barn ska känna sig inkluderade i förskolan. En av förskolorna är mångkulturell med 
många olika kulturer och etniciteter. I den här förskolan är det inte många som har 
svenska som modersmål. I de andra förskolorna har majoriteten svenska som 
modersmål. I urvalet av förskolor har vi använt oss av det som Bryman (2011) 
beskriver om bekvämlighetsurval, som innebär att vi använder det urval som finns 
tillgänglig. 

3.3 Insamling av data och genomförande 

Vi har använt oss av strukturerad intervju där målet är att sammanhanget för alla 
intervjuer ska vara detsamma (Bryman, 2011). Frågor strukturerades i förväg och 
samma frågor ställdes till samtliga informanter. På detta sätt kunde vi jämföra 
informanternas svar. Förskolecheferna på de berörda förskolorna kontaktades via 
mejl och telefonsamtal för att vi skulle få godkännande till att förskolan fick delta i 
studien. Förskolecheferna fick ta del av ett missivbrev (Bilaga 2). När vi fått 
godkännande ifrån förskolecheferna kontaktades de utvalda förskollärarna via mejl, 
telefonsamtal och personligen. En förfrågan om medverkan i studien gjordes. 
Förskollärarna fick ta del av missivbrevet och de forskningsetiska kraven. Vissa fick 
missivbrevet via mejl och andra i pappersform.  Intervjuer bokades när deltagarna 
gett sitt godkännande om medverkan. 

Fördelar med intervjun är att man, som Bryman (2011) tar upp, kan ställa följdfrågor. 
Intervjusamtalen har spelats in. Intervjuerna tog trettio till fyrtio minuter. Vi valde 
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att använda oss av öppna frågor, som Bryman (2011) poängterar. Han menar att med 
öppna frågor kan informanterna svara med egna ord och då får vi flera 
svarsalternativ att arbeta med. På detta sätt får vi mer utvidgande svar. Frågorna som 
ställdes till deltagande förskollärare finns i bilaga (Bilaga 1). Intervjuerna 
transkriberades. 

3.4 Studiens tillförlitlighet  

Enligt Bryman (2011) är tillförlitlighet ett centralt begrepp i kvalitativ forskning. 
Författaren tar upp fyra olika delkriterier som utgör delar av tillförlitligheten. Dessa 
delkriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Innebörden 
av delkriterierna kommer här att redogöras för, och även på vilket sätt dessa har varit 
i våra tankar under studien.  

Bryman (2011) skriver att trovärdighet betyder att en trovärdighet skapas i det 
resultat som framkommer, samt genom att de regler som finns inom forskning följs. 
Studiens resultat ska rapporteras till informanterna och en bekräftelse ges på att det 
insamlade innehållet är i enlighet med verkligheten. För att berika till trovärdighet 
har vi följt Brymans metod genom att följa de forskningsetiska reglerna och även 
andra forskningsmetoder ifrån litteratur (Tivenius, 2015). För trovärdighetens skull 
har material bearbetats, brutits ner noggrant och kopplats till vårt syfte samt 
forskningsfrågor. En viktig del av trovärdigheten är att studiens resultat ska 
rapporteras till deltagarna. Detta har inte skett, utan de får ta del av det via databasen 
Diva.  

Pålitlighet inom forskningen betyder en fullständig och tillgänglig redovisning av 
forskningsförloppet (Bryman, 2011). Vi har försökt att göra undersökningen pålitlig, 
eftersom studien visar att vi har varit noggranna med att redovisa 
forskningsförloppet till de som vill ta del av denna studie. 

Bryman (2011) beskriver att överförbarhet innebär att studiens resultat kvarstår och 
kan överföras till någon annan situation eller social miljö än den miljön som 
undersökts. Studiens grund ligger inom ramarna för exkludering. Resultatet är 
kopplat till förskolans verksamhet. Denna studie är dock begränsad då det endast är 
sex olika förskolor som deltagit i studien och där av kan inte detta resultat 
generaliseras. Det som beskrivs kan ändå andra förskollärare från olika förskolor ta 
del av och inspireras av. 

Konfirmering innebär att den som forskar inte får lägga in personliga värderingar i 
studien eller påverka arbetet och resultatet medvetet (Bryman, 2011). Vi har arbetat 
på det sätt som författaren nämner. Vi har försökt att inte påverka vårt resultat eller 
arbete. Vi har ansträngt oss att inte ta in personliga värderingar i studien.  

3.5 De forskningsetiska riktlinjerna 

Det är viktigt som forskare att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska riktlinjerna 
(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Dessa riktlinjer har beaktats i studien, vilket 
syftar på informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Ibid).  

I enlighet med informationskravet har de inkluderade deltagarna informerats om 
studiens syfte genom ett skickat och inlämnat missivbrev (Bilaga 2). Det har också 
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informerats om att deras deltagande i studien är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta processen i studien när de vill. Samtyckeskravet innebär att förskollärarna i 
studien själva har fått bestämma om de vill medverka eller inte. Inspelningen av 
intervjuerna skedde med deltagarnas samtycke. Vi fick ett skriftligt och muntligt 
samtycke av deltagarna. Deltagarna var medvetna om att de kunde avbryta processen 
när de önskade oavsett samtycke. Konfidentialitetskravet, allt material behandlas 
konfidentiellt vilket innebär att deltagarna i studien är anonyma och förskollärarna 
har informerats om detta, vilket betyder att inget namn eller förskolans namn nämns. 
Obehöriga får inte ha tillgång till de uppgifter som samlats in. Allt som har sagts på 
intervjuerna kommer att raderas från inspelningen när studien är färdig och 
godkänd. Materialet har samlats och använts enbart för studiens syfte. 
Nyttjandekravet innebär att förskollärarna blev informerade om att allt insamlat 
material endast kommer att användas i denna studie och att de kan ta del av studien 
på databasen Diva. 

4 Resultat 

I denna del presenteras studiens resultat från intervjuerna med åtta förskollärare. 
Strukturen baseras på kategorisering av forskningsfrågorna och intervjufrågor 
(Bilaga 1). Avsnittet delas in i olika rubriker för att översikten ska underlätta för 
läsaren.  

4.1 Förskollärarnas syn på barns gemensamma lek samt 
vikten av den 

Resultatet visade att samtliga förskollärare redogör att barns gemensamma lek är 
viktig och barnen lär sig mycket genom gemensam lek. De flesta uttrycker att barnen 
lär sig språket och samspel. Det som skiljer sig åt är att några av förskollärarna menar 
att barnen lär sig att bli goda samhällsmedborgare samt att barnen växer i 
självförtroendet och självkänslan i den gemensamma leken. 

Det är i leken som barnen lär sig om livet. Förskollärare A 

Personalen har mycket att lära av barnen för i leken lär barnen sig hur en vän ska vara och hur 
man ska reda ut en konflikt. Genom att de leker växer deras självförtroende och självkänsla. Om 
vi som personal är delaktiga samt är ett stöd för barnen och emellanåt är med och deltar i leken. 
Vi vuxna har mycket att lära av barns lek. Vi lär av varandra… Förskollärare A 

En del av förskollärarna anser att i barns gemensamma lek ingår mycket, exempelvis 
motorik, gemenskap, samarbete, språket, solidaritet, turtagning och socialisation.  En 
av förskollärarna nämner att det är viktigt att se hur barnen växer i sig själva och 
utvecklas. Barnen lär sig även empati, de leker lekar från verkligheten och återskapar 
vad de sett. Barnen härmar vad pedagogerna har gjort.  En annan påpekar att i barns 
gemensamma lek lär sig barnen av andra barns kulturer samt att de härmar varandra 
i leken. Några förskollärare nämner att den gemensamma sammanhållningen är 
viktigt för då känner sig barnen trygga och vågar leka samt använda sin fantasi. Vissa 
förskollärare uttrycker att det också är i barns gemensamma lek som de tränar på hur 
de är mot varandra och hur de ska fungera i grupp. Att leka med andra barn är viktigt 
för det är i leken de lär sig att utvecklas som personer och individer och hittar sig 
själva samt för dialog med varandra.  
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4.2 Förskollärarnas syn på exkludering/utanförskap i barns 
gemensamma lek och synligheten av exkludering  

En av förskollärarna nämner att utanförskap kan betyda olika, till exempel utfrysning 
i lek eller att en grupp barn lägger beslag på ett objekt i leken som deras egna. 
Samtliga förskollärare uttrycker att när ett barn inte får vara med, blir utfryst av 
andra barn, så är det exkludering. 

Samtliga förskollärare samtycker i att om de observerar barns gemensamma lek syns 
det tydligt när ett barn är exkluderat ur andra barns lekar. En av förskollärarna 
nämner att det kan vara svårt att upptäcka utanförskap i vissa leksituationer. Det som 
kan vara svårt att upptäcka är om barnet har en ”bredvid lek” och inte får vara med. 
Förskolläraren nämner även att barnet själv kan ha valt en ”obetydlig” roll i en lek då 
barnet inte är lika lekskicklig som sina lekkamrater och det är ganska svårt att veta 
om barnet själv valt detta eller om barnet blivit tilldelad rollen. Två förskollärare 
berör att det syns tydligt att barnen är utanför genom att barnen sitter för sig själva, 
inte säger någonting eller inte har några leksaker. Det kan också vara ett barn som 
sitter med när andra barn ska starta en lek och blir sist vald. Majoriteten av 
förskollärarna benämner att vissa barn visar tydligt när de blivit exkluderade genom 
att verbalt berätta att det inte fått delta i en lek. En av förskollärarna understryker att 
barn som berättar för en pedagog att de är utanför är starka som vågar berätta. En 
annan förskollärare poängterar att barnen behöver ha ett starkt band till personalen 
om barnen ska våga berätta att de är exkluderade. Några andra beskriver att vissa 
barn blir utåtagerande och arga när de blir exkluderade.  

4.3 Förskollärarna beskriver metoder som barn använder sig 
av vid exkludering och orsakerna som ligger bakom  

När förskollärarna får frågan om vilka metoder av exkludering barn använder sig av 
använder majoriteten av de intervjuade ungefär samma exempel. De beskriver att det 
exkluderade barnet fick vara med i leken fast det får en obetydlig roll som innebär att 
barnet inte får vara en aktiv del i det som händer i leken och får inte påverka 
lekförloppet. En av förskollärarna nämner att roller som hund, bebis, katt har lägre 
status inom lekarna då dessa roller inte kan styra eller påverka leken.   

Ett sätt är ju i en lek att om ett annat barn kommer in i en redan påbörjad lek då kan det vara att 
barnet får vara med, men får en roll som gör att barnet inte är med i leken. Till exempel om 
barnen leker affär så kanske de säger att du kan vara hund, du kan ligga där i hörnet och sova 
för att du är en sjuk hund. Du ska inte röra dig eller något, du ska bara ligga där. Då har man 
inte fått en roll i leken utan man har en roll utanför leken. Förskollärare A   

Barnen ser att en pedagog har ögonen på dem och låter det utomstående barnet 
därför vara med, fast de egentligen inte vill, men ger detta barn en obetydlig roll i 
leken. Några av förskollärarna uttrycker att barnen använder sig av både verbala och 
fysiska metoder genom att de säger till ett annat barn ”du får inte vara med” eller 
stänger dörren, knuffar, ger blickar och ibland gömmer sig för att det andra barnet 
inte ska vara med i leken. Vissa barn bestämmer över leken.  
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Idag vill jag inte leka med dig… jag kan inte alltid leka med dig, jag vill leka med ett annat barn. 
Förskollärare B 

De orsaker som kan ligga bakom att barn blir exkluderade är enligt två förskollärare 
att barnen kan vara försiktiga och inte kan ta sig in i leken. Det kan också vara att de 
blir bortglömda. Några orsaker som de olika förskollärarna nämner är att barnen inte 
kommer med egna initiativ, inte ger förslag till lek, har olika status i gruppen, har fel 
kläder, att barnen har en annan hudfärg, är blyga och inte pratar mycket eller har 
svårt med språket. Alla förskollärare uttrycker att det även beror på att ett barn inte 
förstår lekens regler och koder. En annan anledning är att barnet stör och förstör 
andras lekar. En del förskollärare tar upp att en orsak till exkludering i barns 
gemensamma lek kan vara att barnet har en funktionsnedsättning som gör att barnet 
går in i leken och förstör. Ett exempel är att barnet plötsligt kan gå in i leken och 
börja kasta upp saker i luften, ett sådant barn vill ingen ha med i leken. När det berör 
barn med funktionsnedsättning bör pedagogen agera tolk. En av förskollärarna säger 
”Du kan inte leka åt barnet utan du kan översätta hur de andra barnen i leken 
förväntar sig och att barnet ska agera”. Förskolläraren berättar att det är mer 
accepterat vid yngre åldrar än vid äldre åldrar i förskolan. 

Ytterligare en förskollärare nämner att om ett barn inte förstår leken, kan det vara 
bra att som vuxen leka tillsammans med detta barn i andra barns gemenskap för att 
vara ett extra stöd tills barnet börjar förstå. En annan förskollärare berättar att om ett 
barn inte vill att någon annan ska vara med i leken hittar barnet på anledningar till 
varför de inte ska medverka och exkluderar. En av förskollärarna säger att tryggheten 
spelar en stor roll annars kan barnet inte ta eget initiativ utan iakttar vad som sker 
runtomkring. Andra orsaker kan vara att det finns starka ledare i barngruppen som 
på sitt sätt inte kan leksignaler och tycker att det är roligt att vara centrerad, vilket 
leder till uteslutningar. Förskolläraren förklarar vidare att det finns barn som stormar 
in i en lek utan att veta vad de andra barnen gör i leken. Då är det pedagogernas 
ansvar att lära barnen tidigt att träna lekens koder samt vara uppmärksam. En 
förskollärare berättar att ett barn ständigt vill bestämma och ta över leken och på 
detta vis förstör för de andra barnen. 

Hon förstör bara, hon förstår inte vad vi gör. Då säger jag visa henne hur man gör. Här får 
barnet uppdraget att visa och förklara hur man gör och detta är en lärdom för barnen att kunna 
förklara för andra. Förskollärare H 

Börja tidigt att lära barnen leksignalerna så att de förstår vad som är okay och inte okay, för 
barnen provar ju sig fram. Förskollärare D 

Vissa förskollärare säger att ibland måste man låta barnen få leka klart och inte störa. 
Några lägger till att de helst inte går in i leken om det inte behövs då barnen leker 
bäst ensamma. Några förskollärare påpekar att det är bra att observera barns 
gemensamma lek för att kunna motverka exkludering. 

4.4 Förskollärarnas arbetssätt för att alla barn ska känna sig 
inkluderade och leka gemensamt  

Några av förskollärarna förklarar hur de arbetar för att barn ska leka med varandra. 
Om barn leker kan förskolläraren fråga barnen om de kan bjuda in det andra barnet 
till lek, barnet är ensamt, har ingen att leka med. Då börjar barnen tänka efter och 
därefter uttrycker de ”Jag kan leka med henne”. Barnen förstår mycket, de har empati 
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och bjuder vanligen in andra barn till lek, uttrycker dessa förskollärare. Några 
uttrycker att det är viktigt att skapa tillfällen där barnen vill leka. Samtliga 
förskollärare berättar att de arbetar med värdegrundsfrågor och vissa använder sig av 
värdena och pratar med barnen om det. En av förskollärarna har skapat sagor som 
handlar om att alla får vara med. Hon menar att vuxna måste vara med i barns lek 
eftersom det är först då de ser hur den sociala gruppen fungerar tillsammans. På 
detta sätt kan förskolläraren se vilka som är i periferin. Flera förskollärare menar att 
de ska skapa bra lekmiljöer för alla barn, det är deras ansvar. Miljön ska vara 
inspirerande och vara möblerad utifrån barnens höjd nämner någon. En annan 
förskollärare beskriver att miljön ska vara tillåtande och uppmuntra till lek och 
gemenskap. 

 En av förskollärarna arbetar på en ”vi” känsla. De har en grupp och i gruppen tar alla 
hand om varandra. Vid varje inskolning arbetar de mycket med att barnen ska 
komma med i gruppen och lära känna sina kamrater som exempelvis i samlingar, 
kompislekar med mera. I dessa lekar pratar de om att inte vara elak mot sin kompis 
utan inkludera varandra. Under dessa lekar får alla barn komma till tals. Idag är 
barngrupperna stora och de delar barngrupperna så att barnen inte har så många 
relationer under hela dagarna.  Ytterligare en förskollärare nämner att när det gäller 
barngrupperna måste de vuxna laborera med barngrupperna och ta ansvar för hur 
grupperna kombineras på bästa sätt genom att barnen som exkluderar andra barn 
inte ska få tillfällen att trycka ner det exkluderade barnet. Det exkluderade barnet och 
barnet som exkluderar ska inte vara i samma grupp. Det är viktigare att barnen får en 
fungerande gemenskap än att de ska välja själva hävdar några av förskollärarna. 

Majoriteten av förskollärarna säger att om de vill lyfta ett blygt eller exkluderat barn 
använder de sig själva som ett verktyg genom att de stärker barnen på olika sätt. De 
vuxna kan sätta igång lekar som är spännande eller roliga tillsammans med det 
exkluderade barnet för att fånga andra barns intresse för detta barn. En av 
förskollärarna nämner att en vuxen som leker med barnen är eftertraktad i barnens 
ögon.  Majoriteten av förskollärarna berättar att ibland brukar de föreslå olika lekar 
som de vet att det uteslutna barnet tycker om att leka och är skicklig på. Det är då 
barnet får visa att det bemästrar den leken och kan få lära sina kompisar något. De 
menar vidare att det är viktigt att ge barnen olika möjligheter till lekar. En av 
förskollärarna säger att det hon gör för att barnen ska leka med varandra är att hon 
reflekterar med sina kollegor om de situationer hon sett, för kollegan kan se 
situationen ur en annan synvinkel. De reflekterar över vad som har setts och får en 
annan bild gemensamt och kan hjälpas åt att motverka den tysta exkluderingen som 
kräver ett lagarbete. 

Som pedagog så kan man uppmana kanske ett barn som exkluderas i leken och då kan man säga 
men du: fråga ”Kalle” han är jätte bra på det här, men att de får en betydande roll i leken. Vi 
pedagoger har en viktig roll att lyfta barnen där. Förskollärare E 

Ibland så kanske man behöver dämpa andra, det låter hemskt men ibland har vi de här ledarna 
som kanske behöver förstå att man kan vara en ledare men man måste vara en god ledare. En 
ledare som lyssnar på sina undersåtar. Förskollärare H 

… tänk om det var någon som bestämde över dig? Hur skulle du känna det om någon bestämde 
över dig hela tiden? Det skulle du inte tycka om och ofta så förstår barnen det. Förskollärare H 
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4.5 Personalens/arbetslagets åtgärder när ett barn ständigt 
blir exkluderat ur leken 

Samtliga förskollärare tar upp att när ett barn ständigt blir exkluderat ur leken 
genomför de olika åtgärder, som att ta upp det i arbetslaget och observera detta barn i 
leken. Detta gör förskollärarna för att kunna besluta vilka åtgärder de kan göra för att 
hjälpa barnet att komma med i leken. En av förskollärarna nämner att vid en 
observation kan det undersökas om det exkluderade barnet utesluts av alla barn, eller 
av några barn, samt vad det beror på och vem som är ledare i leken. Detta kan 
utnyttjas genom att förskolläraren tar reda på vilka barn som det exkluderade barnet 
kommer igång med. Några förskollärare nämner att de pratar direkt med barnen och 
frågar olika frågor om varför barnen exkluderar de andra barnen. Det kan även prata 
med barnen som exkluderar hur dessa barn tror att det känns att inte få vara med. Att 
arbeta med känslor, empati och försöka få barnen att sätta sig in i andras situationer, 
hur det känns att inte få vara med är viktigt uttrycker några. Denna metod hjälper 
barnen att tänka efter och inkludera varandra.  

Hur tror ni det känns att inte få vara med? Man går ner i barnens nivå. Förskollärare G 

En av förskollärarna säger att det finns mycket material som kan användas för att 
barnen inte ska exkludera varandra. Det material som kan användas är bland annat 
dramatisering med dockor där det vävs in värdegrundsfrågor. På detta vis utvecklar 
barnen empati och förstår hur det andra barnet känner. En förskollärare berättar att 
genom att läsa sagor för barnen som har med utanförskap och likabehandling att 
göra så kan barnen lättare sätta sig in i det. Många av förskollärarna försöker skapa 
aktiviteter som leder till inkludering och som leder till att barnen begriper 
leksignalerna. Det gäller att observera hur barnen är mot varandra och ändra på 
rutinerna. Vissa förskollärare känner att om de inte kan arbeta med problematiken 
exkludering då brukar de ta hjälp av specialpedagoger eller andra hjälpmedel. De 
arbetar på detta sätt eftersom de vill hjälpa barnen att trivas i förskolan och att alla 
barn ska känna gemenskap i barngruppen. Vissa arbetar på detta sätt därför att de 
inte vill att något barn ska kränkas och om de inte hjälper barnen att inkludera 
varandra då känner förskollärarna att de inte gör sitt arbete.  

Barn vet hur det går till när man delar på dem och då ställer sig barnen bredvid andra barn för 
att komma med i samma lag som sin kompis.  Det gäller att ändra på rutinerna så att de inte styr 
exkluderingen själva så att vi blir ett instrument som de lär sig att utnyttja som ett sätt att 
exkludera. Därför måste man våga ifrågasätta sitt eget arbetssätt och då är den gemensamma 
reflektionen A och O och då måste varje pedagog gjort egna observationer. Förskollärare F 

4.6 Förebyggande av exkludering med hjälp av närvarande 
personal och användning av sig själva som ett verktyg 

Samtliga förskollärare anser att närvaro av pedagoger leder till att exkludering 
upptäcks i tid. Då hinner exkluderingen stoppas samt att pedagogen kan stödja det 
barnet som exkluderas. Personalen kan hjälpa ett barn verbalt i den kommunikativa 
interaktionen med andra barn genom att sätta ord på barnets meningar. På detta sätt 
blir barnets bättre förstådd av andra barn.  En förskollärare säger att det skapar 
trygghet att vara närvarande och nära, särskilt då barnen inte kan leksignalerna. ”Är 
vi i närheten då händer det inget, för att barnen ser att vi är där och tittar”, säger en 
av pedagogerna, och fortsätter ”Bara vetskapen om att det finns en vuxen där som är 
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empatisk och observant som tittar på barnen bör finnas, för meningsskiljaktigheter 
kommer att uppstå i leken. Barnen vet att förskollärarna tittar och barnen tittar på 
oss för att söka bekräftelse. Blev det fel nu? De stämmer av med pedagogerna genom 
att titta hur de reagerar”. Barnen tittar bland annat på deras ansiktsuttryck och 
kroppsspråk. Förskolläraren menar vidare att barnen stämmer av med de vuxna för 
att de vill ta reda på om de har gjort fel, även när barnet gör fina saker.   

En förskollärare nämner att målet är att barnen ska klara av att leka tillsammans 
själva. Förskolläraren menar att barn kan markera tydligare än vad vuxna kan göra, 
men det är viktigt att en vuxen finns närvarande och kan ingripa om det behövs. 
Förskolläraren fortsätter med att beskriva att om ett barn inte förstår leken kan en 
vuxen förklara för barnet vad leken innebär och försöka tilldela barnet roller som kan 
passa samt vägleda barnen i det sociala samspelet. Några förskollärare säger att det 
kan vara missförstånd som uppkommer när barnen leker och då kan pedagogen vara 
som en medlare som kommer med olika idéer som är anpassade för alla barn. Barnen 
lär sig även de ska behandla varandra. Som närvarande pedagog kan man lära barnen 
rätt och fel samt att det inte är acceptabelt att frysa ut ett barn. De flesta förskollärare 
nämner också att det är svårt att hinna vara närvarande då barngruppen är stor och 
att det kan vara subtila saker som pågår i barngruppen ibland. 

Majoriteten av förskollärarna samtycker i att när de använder sig själv som ett 
verktyg för att det exkluderade barnet ska bli sett av andra barn är det viktigt att de är 
närvarande som vuxna och att personalen observerar barnen. De berättar att en 
metod är att höja barnen genom att de blir först av alla barn att bli tilldelade 
attraktiva aktiviteter (Dukning), (Ipad) eller att en vuxen startar en lek med detta 
barn. Den vuxna bjuder in det exkluderade barnet till lek och ger barnet en ledarroll 
samt ofta berömmer detta barn. På detta sätt hör de andra barnen hur den vuxna 
berömmer, stärker, bekräftar och skapar en spänning runt detta barn samt 
uppskattar barnets idéer. En förskollärare berättar att en vuxen har hög status i 
barnens ögon, speciellt en vuxen som bjuder in till lek och gör den vuxna på detta sätt 
kan barnets popularitet höjas. Flera förskollärare berättar att det inte handlar om att 
leka med barnet hela tiden utan om att få upp andra barns ögon för detta barn och att 
arbeta för att detta barn ska komma med i leken. Några förskollärare nämner att när 
ett barn har svårt att förstå leksignalerna kan personalen hjälpa detta barn genom att 
få en passande roll i den gemensamma leken. Med andra ord en roll som inte är 
obetydlig utan en roll utifrån barnets utvecklingsnivå som stärker barnet i den 
gemensamma leken.  En annan förskollärare nämner att i personalens handlingsätt 
tillsammans med kollegor kan personalen visa att barnen blir inkluderade i det som 
personalen arbetar med. Barnen får vara med och bestämma samt vara delaktiga i 
personalens beslut, det är viktigt att barnen hör och vet om detta. På detta sätt blir 
personalen en förebild. 

Barn gör inte som man säger utan som vi gör. Förskollärare C 

En förskollärare brukar använda sig själv som ett verktyg genom att dramatisera 
sagor som har med likabehandling och värdegrunden att göra. Vid dessa 
dramatiseringar blir barnen upprörda och känner empati när kränkningar eller 
utanförskap sker i sagan. Situationerna skapas för att barnen ska känna igen sig om 
detta sker i verkligheten. Då vet barnen hur de ska hantera situationen. 
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4.7 Förskollärarnas tankar kring ständig exkludering ur den 
gemensamma leken samt hämningar som sker om ett barn 
är otryggt 

Barns utveckling och lärande påverkas helt klart negativt om du aldrig får tycka vad du tycker, 
att du inte kan påverka, att du inte kan skratta ihop med dina kompisar och göra något roligt så 
att du glömmer tid och rum. Förskollärare A 

Flera förskollärare säger att inte ingå i sociala konstellationer är helt klart hämmande 
för barns utveckling, för den sociala utvecklingen samt den emotionella och 
intellektuella utvecklingen.  Barnen måste ingå i ett samband med andra för att 
kunna utvecklas. Det är ett måste som bör ske under lekfulla former för att barnen 
ska kunna känna sig trygga. Tryggheten måste komma först, för att barnen ska kunna 
vara sig själva. Ytterligare en förskollärare nämner att barnet inte går framåt i 
utvecklingen med jaget eller det sociala. Hur ska barnen kunna lära sig lekkoderna 
eller lära sig ge och ta samt empati om de inte får leka med andra barn? Det är det 
här med att växa som individ som barnet förlorar om det inte är tillsammans med 
andra barn. Ytterligare en förskollärare menar att självkänslan samt 
språkutvecklingen blir hämmad. Flera beskriver att om barnen konstant är utanför 
kan detta leda till att barnet inte går framåt i utvecklingen, att barnet hamnar i sorg 
och tappar mycket läromässigt. Barnen kan bli väldigt utåtagerande, blyga, 
tillbakadragna och otrygga. Barnen har svårt att bearbeta känslor, fantasin hämmas. 
Förskolläraren nämner att inget större lärande sker på egen hand, lärande sker bara i 
samspel med andra. Barn som konstant är själva skulle söka sig till pedagoger, 
nämner förskolläraren. Barnens kognitiva utveckling skulle hämmas. 

Samtliga förskollärare beskriver att leken blir hämmad om trygghet inte finns. De tar 
även upp att trygghet är mycket viktigt. Flera benämner att tryggheten är A och O och 
du måste vara trygg för att bli ditt bästa jag. Trygghet behövs för att andra saker ska 
komma till stånd till exempel våga delta i lekar, se dig omkring och våga prata. En 
förskollärare tar upp att om ett barn är ny i barngruppen måste det få ta den tid det 
behöver för att vänja sig med tillvaron. Det går inte att kasta in ett barn i en 
främmande lek, utan barnet måste få en chans att observera situationen. Samma 
förskollärare säger att ju mer barnet är med desto mer trygg blir barnet och ses som 
en individ av andra barn.  

5 Resultatanalys  

I detta avsnitt analyseras resultaten med de olika teoretiska perspektiv och 
styrdokument som beskrivs i bakgrundskapitlet samt med studiens syfte och 
forskningsfrågor som utgångspunkt. Syftet med studien är att undersöka erfaren 
personals tankar och erfarenheter om exkludering i barns gemensamma lek samt 
deras arbetssätt kring det.   

5.1 Förskollärarnas syn på exkludering i den gemensamma 
leken 

Corsaro (1981) beskriver en strategi som barn använder sig av vid exkludering i och 
utanför lek. Corsaro (1981) kallar det för äganderätten. Äganderättens innebörd är 
att barnet/barnen lägger beslag på ett objekt för att det andra barnet inte ska kunna 
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använda leksaken/objektet, till exempel genom att säga: ”Nej du kan inte leka här, vi 
var här först”, eller: ” Den kan du inte ha för den hade jag först” (Ibid). Detta kan vi 
koppla till en av förskollärarna som nämnde att utanförskap kan betyda olika, 
exempelvis utfrysning i lek eller en grupp barn som lägger beslag på ett objekt i leken 
som deras eget eller utanför leken. Samtliga förskollärare uttrycker att när ett barn 
inte får vara med och blir utfryst av andra barn, är det exkludering. Jonsdottir (2007) 
benämner att exkludering är barn som inte blir valda av en kamrat och enligt Öhman 
(2008) är exkludering i barns sociala samvaro hämmande.  

En av förskollärarna säger att när det gäller barn som leker tillsammans kan det 
uppfattas som att barnet är med i leken med de andra barnen, men i själva verket har 
barnet en ”bredvid lek” och får inte vara med. Detta kan vara svårt att upptäcka.  
Förskolläraren nämner även att barnet själv kan ha valt en ”obetydlig” roll i en lek då 
barnet inte är lika lekskicklig som sina lekkamrater. Det är ganska svårt att veta om 
barnet själv valt detta eller om barnet blivit tilldelad rollen. Detta förtydligar 
Knutsdotter Olofsson (2003) där hon beskriver en orsak till att barn har svårt att leka 
med andra barn och det är när ett barn inte förstår leksignalerna. Dessa barn har 
svårt att förstå att i leken är det på låtsas. Till exempel ett barn som får en roll som 
häxa i en gemensam lek, men barnet vill inte vara detta, då barnet inte förstår att det 
är på låtsas.  

Flera förskollärare i studien har nämnt att trygghet är något som måste komma först 
för att barnen ska våga delta i aktiviteter och lekar i förskolan. Stanton-Chapman 
(2015) beskriver att när barnen känner trygghet med förskolläraren resulterar det i 
att de utvecklar en trygg relation. Denna relation är grundläggande för att barnen ska 
kunna leka med andra barn eller komma in i andra barns lekar.  

5.2 Förskollärarnas beskrivningar av metoder vid och orsaker 
till exkludering 

En av förskollärarna förklarar att en form av exkludering är att barn blir tilldelade 
obetydliga roller när de vill komma in i en grupp med barns redan pågående 
gemensamma lek. Förskolläraren beskriver att det exkluderade barnet fick vara med i 
leken, fast det fick en obetydlig roll som innebar att barnet inte fick påverka 
lekförloppet. Det som förskollärarna tar upp om obetydliga roller liknar två av 
Fangers m.fl. (2012) fyra strategier, men detta är en blandning av strategin ignorerad 
exkludering och mild exkludering.  Fanger m.fl.(2012) beskriver att i strategin mild 
exkludering använder sig barnen av finare strategier för att ett utomstående barn inte 
ska få vara med i leken. Författarna beskriver även ignorerad exkludering, detta 
innebär att barn som vill vara med i andra barns lekar får ingen respons, utan de 
andra barnen ser till att ignorera de andra barnen.  

Några förskollärare nämner att barnen läser av pedagogernas kroppsspråk och mimik 
för att få bekräftelse på vad som är rätt och fel. Barnen är medvetna om att 
exkludering inte får förekomma. Skolverket (2010) framhäver att barnen ser vuxna 
som deras förebilder genom att de är uppmärksamma och visar barnen via 
kroppsspråk vad som är ett accepterande beteende. 

Några av förskollärarna uttrycker att barnen använder sig av verbala metoder och 
kroppsspråk genom att de säger till andra barn ”du får inte vara med” eller stänger 
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dörren, knuffar och ger blickar. Detta liknar Fangers m.fl. (2012) strategi om omild 
exkludering. Corsaro (1981) nämner sin undersökning där han har liknande tankar 
som Fanger m.fl. (2012). Barnen använder en strategi som går ut på att de exkluderar 
varandra genom att säga ordet ”nej” utan att använda en förklaring till varför. 

En av förskollärare säger att tryggheten spelar en stor roll, annars kan barnet inte ta 
eget initiativ utan iakttar vad som sker runtomkring. Detta barn kallar Knutsdotter 
Olofsson (2003) för den ”försiktige” som står utanför leken och iakttar. Några 
förskollärare belyser att om barnen är försiktiga och inte kan ta sig in i leken kan de 
bli bortglömda. Resultatet i studien visar att alla förskollärare uttrycker att 
exkludering även kan bero på att barnet inte förstår lekens regler och koder. En 
annan anledning kan vara att barnet stör och förstör andras lekar. En förskollärare 
förklarar att det finns barn som stormar in i en lek utan att veta vad de andra barnen 
gör i leken. Här är en intressant beskrivning av en av de fyra typerna av barn som 
Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver, där barn avbryter leken och inte förstår 
leksignalerna. Författaren kallar detta barn för ”stormaren”.  

Det framkom i resultatet att en förskollärare berättar att andra orsaker som leder till 
exkludering kan bero på att det finns starka ledare i barngruppen. Det kan även 
finnas barn som vill bestämma över leken och då sker uteslutningar. En förskollärare 
nämner även att om ett barn inte vill ha med ett annat barn i leken kan barnet hitta 
på en anledning och därefter exkludera barnet.  Det som förskollärarna beskriver är 
liknande vad Knutsdotter Olofsson (2003) nämner om ”fűhrern” som vill bestämma 
och visa makt.  

En orsak till exkludering som en förskollärare i studien nämner är att det kan vara att 
barnen inte kommer med egna initiativ, inte ger förslag till lek. Detta är i enlighet 
med Knutsdotter Olofssons (2003) beskrivning av de barn som inte förstår 
leksignaler. Denna typ har hon benämnt som ”den undfallande”. 

5.3 Arbetssätt för inkludering i den gemensamma leken 

Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp arbetssätt som förskollärare kan arbeta med när 
det gäller barn som har svårt med leksignalerna. Tre typer av barn som har svårt att 
förstå leksignalerna benämner hon som ”Fűhrern”, ”Stormaren” och ”Den 
undfallande”.  

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att barnen som hon benämner ”Fűhrern” 
behöver den vuxnas hjälp för att kunna koncentrera sig, hjälp med samspel, 
turtagning och rollteknik istället för att förstöra andras lekar. Författaren tar upp att 
detta barn behöver regellekar för att kunna träna turtagning. Intressant att belysa är 
den liknelsen som en förskollärare nämner att de helst bara ger sig in i barns lek om 
barnen är i behov av hjälp. I likhet med vad Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp 
berättar en förskollärare att ett arbetssätt för att barnen inte ska förstöra andras lekar 
är att personalen tidigt lär barnen leksignalerna. På detta vis vet barnen vad som rätt 
och fel.   

Knutsdotter Olofsson (2003) benämner att den typen av barn som hon kallat 
”Stormaren” är oroliga, springer ofta runt och ställer till oro, oreda och har inte ro i 
kroppen till den planering som gemensam lek kräver. Det gäller som pedagog att vara 
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uppmärksam på detta beteende.  Förskolläraren nämner precis som Knutsdotter 
Olofsson (2003) att det är pedagogernas ansvar att tidigt träna lekkoder med barnen.  
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) förstärker att förskolan är en plats för barnen 
att få hjälp och stöd på det som de inte behärskar.  

”Den undfallande” heter ytterligare en typ av barn som Knutsdotter Olofsson (2003) 
benämnt. Detta barn vågar inte hitta på saker eller har svårt att bestämma sig. 
Majoriteten av förskollärarna tar upp att de sätter igång lekar tillsammans med 
barnet. Lekarna ska vara roliga och spännande och fånga andra barns intresse för 
detta barn.  Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att i en vuxens närvaro kan detta 
barn tilldelas uppgifter samt roller i leken som ger barnet mod. Detta är i enlighet 
med vad en förskollärare nämner att om en vuxen är med kan roller delas ut som 
barnet klarar av och som stärker barnet. 

De åtgärder som några av förskollärarna gör då ett barn blir exkluderat är att de 
pratar direkt med barnen och ställer olika frågor om varför barnen exkluderar andra 
barn. Stanton-Chapman (2015) framför ett liknande exempel där pedagogerna 
stödjer barnen att komma in i leken och gemenskapen genom att ställa olika frågor 
som gör att barnen kan tänka till. Ytterligare åtgärder som några förskollärare kom 
fram till är att samtala om känslor och empati, hur det känns att inte få vara med i en 
lek. Det Öhman (2008) uttrycker är intressant, för att barnen ska kunna förstå varför 
de inte ska exkludera, men istället inkludera andra, är det är viktigt att pedagogerna 
samtalar med barnen om olika känslor och relationer vid exkludering.  

Förskollärarna nämner även att de sätter igång lekar som de vet att det exkluderade 
barnet är bra på. Corsaros (2003, 1997) teori visar att, för att barn ska kunna skapa 
kamratkultur måste de lära av de vuxna. Enligt Corsaro (2003, 1997) och Skolverket 
(2010) är samspelet mellan barn och andra barn viktigt och även samspelet mellan 
barnen och de vuxna har en viktig betydelse i socialisering. Det Corsaro (2003) 
menar är viktigt är att barn får vara en del av kamratskapet och en del i barngruppen 
i förskolan. Lillemyr (2002) skriver att leken stimulerar barnen till att socialisera sig 
vilket leder till kommunikativa lär tillfällen. 

6 Diskussion  

Studiens syfte har varit att undersöka erfaren personals tankar och erfarenheter om 
exkludering i barns gemensamma lek. Studiens syfte har även varit att undersöka 
erfarens personals arbetssätt när det gäller exkludering i barns gemensamma lek.  

Knutsdotter Olofsson (2003)  har hittat olika begrepp för barns olika beteenden. Det 
är barn som inte kan leksignalerna eller inte förstår leksignalerna, till exempel 
”führern”, ”stormaren”, ”den undfallande” och ”den försiktige”. Det som är tänkvärt 
är att vi någon gång sett barn som har denna typ av beteende och det finns nog någon 
av dessa typer av barn i varje barngrupp.  Vi har märkt i resultatet att förskollärarna 
använde sig av flera av de arbetssätt som Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver, men 
att de inte är medvetna om att de använder sig av dessa. Vi har kunnat se att 
leksignaler är ett återkommande område som förskollärarna tar upp i studien. Vi 
tycker precis som förskollärarna när det gäller arbete med lekkoder/ leksignaler att 
det är viktigt att lära barnen leksignalerna tidigt i förskolans vardag. Det är även 
viktigt att vara uppmärksam som pedagog och upptäcka de barn som har problem 
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med leksignalerna, så att de får hjälp att förstå dem.  När denna studie genomfördes 
inspirerades vi bland annat av Knutsdotter Olofssons (2003) tankar om leksignaler 
och hur hon ser på ovan beskrivna typer av barn, det var en ögonöppnare för oss. 

Vi vill understryka att vi delar Corsaros (2003) resonemang där han beskriver att det 
är skillnad på barn som vill skydda sin lek och dem som exkluderar andra barn. 
Öhman (2008) beskriver att barn som vill skydda en pågående lek eller en stabil 
vänskap använder sig av exkludering som en taktik. Denna sorts exkludering anser vi 
är en mildare form, då barn måste få en chans att leka färdigt och leka ostört ibland. 
De måste få chans att stabilisera en nära relation. Vi vill poängtera att denna typ av 
taktik inte får ske kontinuerligt. Däremot finns det barn som använder exkludering 
för att kränka andra barn eller utöva en maktdemonstration enligt Öhman (2008).  
Maktdemonstrationen är det som vi anser är utanförskap och kränkning. Det fokus vi 
såg att förskollärarna hade var att barnen inte förstod leksignalerna, men de nämnde 
inget om att exkludering kunde bero på att barn skyddar sin lek eller en stabil 
vänskap, som Corsaro (2003) tar upp. Detta fick oss att undra om personalen i 
förskolan inte är medvetna om att barnen exkluderar för att skydda en ny funnen 
vänskap. Corsaro (2003) hävdar att barnen måste få leka färdigt ibland och på detta 
sätt kan det leda till att barnen inte utesluter andra barn för att de upplever att de 
inte behöver skydda sin lek mot andra. Barnen uppfattar då att de får leka färdigt och 
leka ostört. Detta tycker vi är en bra tanke, för då känner barnen att de inte behöver 
skydda och försvara sin lek. På detta vis kan barnen uppleva att de faktiskt får leka 
ensamma och inte behöver ha med andra barn varje gång de leker. Detta kan leda till 
att barnen självmant tar med andra barn vid andra tillfällen när de lekt färdigt 
ensamma. 

I studien framkom det att förskollärarna anser att exkludering inte ska förekomma i 
förskolans miljö och att exkludering bland annat är en kränkning och utfrysning.  Det 
är uppenbart att varken förskollärarna i studien eller Corsaro (2003) tillsammans 
med Öhman (2008) vill att någon ska bli exkluderad, men vi kan dock inte undvika 
att exkludering faktiskt förekommer i förskolorna. Det är därför nödvändigt att som 
personal i förskolan arbeta med inkludering. Corsaro (2003) och Öhman (2008) tar 
bland annat upp orsaker till varför exkluderingar sker. Det uppstår ett dilemma i det 
Corsaro (2003) tar upp angående barn som skyddar sin vänskap i leken och att 
barnen kan känna sig exkluderade. Barn exkluderar andra barn för att skydda en 
stabil vänskap och för att få en chans att lära känna det andra barnet. Dilemmat är att 
ibland måste barnen få leka ostört, men då kan barnet som vill komma in i leken 
känna sig exkluderat. Samtidigt är det viktigt att nästa gång samma barn vill delta i 
leken bör personalen i förskolan vara uppmärksam på att barnet får vara med denna 
gång. Annars kan personalen behöva hjälpa barnet att komma in i leken så det inte 
blir till någon vana att detta barn är utanför. Det är en fin balans mellan exkludering 
och att skydda en vänskap. Det är även en fin balans mellan när barnen ska få leka 
själva och när de ska ta med andra barn i sina lekar.  

Det är intressant att notera att i Jonsdottirs (2007) studie beskriver hon att 
inkluderade barn uppfattas som mer vetgiriga, har bättre lekfärdigheter, är mer 
kommunikativa, mindre ensamma och mer prosociala. Det tänkvärda är att 
förskollärarna beskriver de exkluderade barnen som blyga, har svårt med språket, är 
tystlåtna, försiktiga, har svårt med leksignaler och ger inte förslag till lek. Sambandet 
är att förskollärarna beskriver att de exkluderade barnen är tvärt emot barnen 
Jonsdottir (2007) beskriver som inkluderade. Vi kan se att förskollärarna nämner att 
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de exkluderade barnen har svårt att uppfatta leksignalerna vilket betyder att om 
dessa barn ska bli inkluderade behöver barnen en förskollärares hjälp med att skaffa 
sig olika lekfärdigheter. När vi väl jämför de exkluderade och inkluderade barnen 
som nämnts ovan ser vi en tydlig skillnad mellan dessa barn. På detta sätt blir det 
tydligt vad förskolans personal bör arbeta vidare med. Det är exempelvis att hjälpa 
barnen att få ett bättre ordförråd, våga ta för sig mera och bli mer vetgiriga. 

6.1 Metoddiskussion 

I studien har vi mött både nackdelar och fördelar. Vi hittade en nackdel med våra 
kvalitativa intervjuer. Vi har insett att vi har haft för många intervjufrågor (Bilaga 1) 
som gjorde att arbetet blev för stort och att vi var tvungna att begränsa oss. Vi hade 
inte tänkt på att varje fråga skulle ge så mycket insamlat material. Eftersom vi fick så 
mycket insamlat material ifrån deltagarna tog det lång tid att sammanställa resultatet 
och specificera vad som var användbart. En av fördelarna är att de intervjuade 
deltagarna var mycket positiva till medverkan och hade kunskaper om det berörda 
ämnet. Det positiva var även att vi fick mycket användbart material till studien. 
Reliabiliteten (tillförlitligheten) hade varit större om även observation hade valts. Då 
hade vi även kunnat se allt med egna ögon. Om enbart observationer hade valts som 
metod hade vi emellertid inte kunnat vara säkra på att det insamlade materialet hade 
varit tillräckligt. Det är inte säkert att vi hade sett hur pedagogerna arbetar för att 
barnen ska komma in i leken eller hur barnen exkluderar varandra ur leken, just de 
dagarna vi är ute och observerar på förskolorna.  

En annan aspekt är att för att användandet av observation som metod skulle ha 
kunnat användas i denna studie skulle det ha behövts en längre period att observera 
kontinuerligt, i enlighet med vad Bryman (2011) betonar. För att ytterligare stärka 
valet av kvalitativ metod och kvalitativa data beskriver Fanger m.fl. (2012) att det i en 
observation kan vara svårt att se när det förekommer kompis exkludering, då barn 
oftast vet att vuxna oftast inte godkänner exkludering av andra kamrater. Detta gör 
att barnen inte gärna visar upp exkludering när de vuxna observerar. Det var en av 
orsakerna till att vi valde intervju som kvalitativ ansats. 

6.2  Framtida yrkesroll  

Genom denna studie har vi blivit mer medvetna om exkluderingar som kan ske i 
barns gemensamma lek. Vi har även fått ytterligare insyn i olika arbetssätt som 
används när personal ska arbeta för inkludering i förskolan. Exkludering i barns 
gemensamma lek är ett relevant ämne och det är viktigt att fortsätta arbeta med 
likabehandling, kartläggning samt normer och värden i förskolan, det lägger grunden 
för en bra gemenskap. 

6.3 Fortsatt forskning och slutsatser 

Forskning bör göras på hur förskollärarna arbetar med att hjälpa barnen som inte 
förstår leksignalerna i barns gemensamma lek. Forskning kring exkludering inom 
området barns gemensamma lek skulle gärna bli mer omfattande. Ett annat förslag är 
att förskollärare bör ta del av forskning för att få en bättre förståelse, få insyn i lekens 
värld samt hur den fungerar och vilka metoder barnen använder sig av i leken vid 
exkludering. Vi har insett att förskollärarnas arbetssätt för inkludering är olika, men 
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alla strävar alltid efter att motarbeta exkludering. Slutsatsen av vårt arbete är att 
leksignaler är en återkommande orsak till exkludering i barns gemensamma lek. Det 
tar många forskare upp och även deltagande förskollärare i studien.  
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Bilagor  

Bilaga 1- Intervjufrågor  

1. Vad är din syn på barns gemensamma lek? Motivera?  
2. Vilka metoder/tillvägagångssätt använder de barn som exkluderar andra 

barn? Ge exempel. 
3. Syns det tydligt när ett barn är exkluderat ur andra barns lekar? kan du ge 

exempel?  
4. Vad är exkludering enligt dig och hur ser du på exkludering/utanförskap i lek? 

Förklara 
5. Hur viktig är barns gemensamma lek i förskolan? Motivera? 
6. När det gäller leken vill du förklara hur du arbetar/agerar för att barn ska leka 

med varandra?  
7. Vilka åtgärder gör du/arbetslaget när ett barn blir utanför upprepande gånger 

ur leken? Varför arbetar arbetslaget/du som ni gör? Ge exempel 
8. Vilka orsaker kan ligga bakom att ett barn blir exkluderat/utanför när det 

gäller barns gemensamma lek? Motivera? 
9. När det gäller leken tror du att utanförskap kan förebyggas genom att 

personalen är aktivt närvarande? Motivera? 
10. Hur kan du som vuxen använda dig själv som ett verktyg för att hjälpa det 

utsatta/exkluderade barnet att komma in i barns gemensamma lek? 
11. På vilket sätt kan barns lärande och utveckling påverkas om barn konstant inte 

är med i leken tillsammans med andra barn? 
12. Anser du att leken blir hämmad om barnen inte är trygga med personalen eller 

i barngruppen? 
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Bilaga 2- Missivbrev  

Hej!  

Vi är två studenter som heter Michelle Arntsen och Kinia Kemoka från Mälardalens 
högskola i Eskilstuna. Vi går sista terminen på förskollärarprogrammet och läser den 
sista kursen nu som inriktar sig mot pedagogik. Vi har börjat skriva vårt 
examensarbete och syftet med vår studie är först och främst att undersöka 
personalens erfarenheter och tankar om barns exkludering i lek samt hur ni/du 
arbetar för att barnen ska komma in i leken. Vi vill undersöka detta ämne för att det 
är ett intressant ämne och leken är en stor del i barnets värld.  

Du tillfrågas att delta i undersökningen. Det verktyg vi kommer att använda oss av är 
intervjuer som kommer att spelas in och sedan transkriberas. Med det menar vi att 
allt som sägs på intervjun kommer att skrivas ner. Intervjun kommer att ta cirka 30 
minuter.  

Det är frivilligt att delta i denna undersökning, när som helst kan du avbryta ditt 
deltagande i undersökningen utan att ange orsak till detta. Vi följer  

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Allt material behandlas konfidentiellt vilket 
innebär att inget namn eller förskolans namn kommer att nämnas. Allt som sägs på 
intervjun kommer att raderas från inspelningen när studien är färdig. Materialet 
samlas och används enbart för studiens syfte.  

Undersökningen kommer att publiceras som en uppsats vid Mälardalens högskola 
och slutversionen läggs ut i databasen Diva där den finns tillgänglig för alla.  

Är det något du funderar över är det bara att ta kontakt med oss via mail.  

Vi hoppas att du vill vara med och delta i vår undersökning, tack på förhand.  

Med vänliga hälsningar  

Michelle Arntsen och Kinia Kemoka  

Våra mailsdresser: XXXXXX, XXXXXX 

Handledarens mailadress: XXXXXX 

 


